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 :םינינעה ןכות

 תרכה ךות תוטלחה תלבק
 תולבגמה
 ונויצע יתימא

 הדמול חותיפמ דחפמ ימ
 ובש ןונמא

 :עדי תוססובמ תוכרעמ חותיפ
 םייחה רוזחמ לש שדחמ ןוגרא
 הכרעמ חותיפ לש
 גרבשרק .ל ,לציוו .ר .'ג

 רוזעל לכוי המב - טקייבוא ןווכומ
 ?ךל
 ןיקיליימ .ד לקיימ

 בושחימ לש םייתרבח םיטקפסא

 ןילייב הטול

 טופשל םישקבתמ םישמתשמה
 עדימה תוכרעמ תא
 דואומ ף'ג

 לש ותוירחאו םייגולונכט םישודיח
 ןוגראב א"נע להנמ
 רוש םרימע

17 

24 

28 

17 

41 

 לש םילספה ןגב םיחרפ :רעשה תנומת
 םילשוריב ,לארשי ןואיזומ
 הנאבקיא ליגמ יסוי :עוציב
 ןמענ ינור :םולוצ

 195א 030 נא

 ןדס ימע-תב :תישאר תכרוע
 ןיבר רענילא :תכרוע
 ןוזירב ינור :תכרעמ

 ןהכה והילא
 יננח לאכימ
 יאוי יבצ

 איבל לואש

 ןמרפוק יתור :תכרעמה תריכזמ
 ברא תיריא ,גומלא רמת :םימגרתמ
 בטימ בקעי
 919 ד.ת א"ליא :תכרעמה תבותכ
 52109 היבכמה רפכ
 03-715772 03-715770 .לט
 13009 .ד.ת :םילשוריב א"ליא ידרשמ
 02-415032 02-420257 .לט
 רגניזלש קחצי :םוסרפ
 03-5616879 03-9248064 .לט

 א"ת ,מ"עב "לקרח" סופד

 תורומש תויוכזה לכ

 דבלב םימסרפמה תוירחא לע תועדומה

 ךות תוטלחה תלבק
 תולבגמה תרכה

 היהי םיעשתה תונשב תוטלחה תלבק ךילהת
 יפכמ עדמ רדגב תוחפו תונמא רדגב רתוי
 השענ םלועהש רדבלב וז אל .םויה אוהש
 רבוג בצקב הלוע תואדווה יאו רתוי בכרומ

 תלבק לש םימייקה םילדומהש אלא ,ךלוהו
 תופצל שיו .ןחבמב םידמוע םניא תוטלחה
 .אוה ףא רבגיו ךלי הז לשכש

 חותיפמ דחפמ ימ
 ?הדמול
 םינושה םיכילהתה לש חותינב קסוע רמאמה
 ,תויכוניחה תוכלשהה | ,הדמול חותיפב
 ריכזמ ןכו אשונה לש תויתרבחהו תוילכלבה
 .ץראל םירושקה םיטביה
 ,הדמול חותיפל תמיוסמ ךרד עיצמ רמאמה
 סרפב הכזש טקיורפה גצומ .הנעטה קוזיחלו
 ןוויכ הבחרהב גצומ טקיורפה .1989 א"ליא
 תא ישחומ ןפואב ריבסהל ןתינ ךכ קרש
 תוביבסו ידועיי הדמול ללוחמ לש תונויערה
 ילרגטניא ןפואב תורשפאמה תושדח חותיפ
 ,טת -פסזש6מ 6טגופוו"ב הדובעו תונכית ,לוליח
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 המב - טקייבוא ןווכומ
 ?ךל רוזעל לבוי

 תורמייתמ וא ,תוארנ תובר תויגולונכט
 ,תופש אצמנב שי .טקייבוא תוטווכומ .תויה
 ידסמו שמתשמ יקשמימ ,הלעפה תוכרעמ
 תוביבס תומייק .טקייבוא ינווכומ םינותנ
 ןהש תונשקעב םינעוט םירכומהש תושדח
 תוביבס ןנשיו ,שממ לש טקייבוא תונווכומ
 ולעפיש ידכ ורבגות וא ומאתוהש תונשי
 -רעמ להנמ לכוי רציכ .טקייבוא תונווכומכ
 ?וילגר תאו וירי תא ןאכ אוצמל עדימה תוכ
 תלעב ךררב םיאתהל תחא תיוות לכות םאה
 ?הלא לכל תועמשמ

 םייתרבח םיטקפסא

 בושחימ לש
 :תולאש יתש ראשה ןיב הלעמ רמאמה
 הבש ךרדב םילדבה םימייק םאה .הנושארה
 םידבועה ןיב תוכרעמ חותיפ תדובע תישענ
 הרירב םאה ,הינשהו :דרשמב םידבועל תיבב
 תועמשמה תא הנשמ הדובעה םוקמ לש וז
 .הדובעל םירשוקמה קופיסהו
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 25-ה יצראה סונכה =
 םינותנ דוביעל

 עדימה תויגולונכט
 השעמל הכלה
 1990 רבוטקואב 3

 םילשורי ,המואה ינינב

 םע בולישב
 םילשורי תדיעו
 בטל 5-ה

4 - - 4 - 7 % 
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 ,תויבחרמו  תוימוקמ תרושקת תותשר

 תויוכמס תלצאהו רוזיבה ןויער לש המשגה

 וק-תדיחיל
 הטמ לומ וק בושחמ .

 בושיחה חכ רוזיבל יעצמאכ תותשר .

 תוכמות הלעפה תוכרעמ

 וחתפנ םתועצמאב רשא ,םייגולונכט םיגשוה

 תוילארשי תורבחל םיימואלניב קוויש וקופא
 יעיברה רודה תופש

 תרושקת תויגולונכט +

 םייטפוא םיעצמא
 תויחמומ תוכרעמ =

 תרושקת תותשרב לארשי לש הבוליש

 תוימואלניב
 -רעמ ,הפועת :ןוגכ ,םלוע יקבוח םימושיי +

 תויסנניפ תוכ
 םיימואלניב עדימ ירגאמ +
 הימדקאה תורישל עדימ +

 לארשיב םיירשפאה םהימושייו לע-יבשחמ
 לע-יבשחמ לש תוחתפתה ינוויב +
 םוחתב תיליבקמ הדובע עוציב תלוכי +

 א"נע
 םהיגשיהו םימושיי לש םמויק +

 ימושייל תיזחת - תויגולונכטה דיתע ןוזח
 דותע
 בשחוממה דרשמה +
 הקיטובור - יטמוטואה לעפמה +
 עדימ רוזחא ,הקיטפוא ,לוק בוליש +

 םיניוול תרושקתו

 םינייטצמ םירמאמל םיסרפ

 ,סוניכב םיבשומה שאר-יבשויו תינכתה תדעו
 תדימ יפ לע תואצרההו םירמאמה תא וגרדי
 תשולשל .השגהה תרוצו תוירוקמה .ןינעה
 תומוקמב וגרודי רשא ,תואצרהה/םירמאמה
 םימוכסב םייפסכ םיסרפ וקנעוי ,םינושארה
 .המאתהב ,ח"ש 5007ר 750 ,1200 לש

 תירבעב) םיריצקת תשגהל ןורחא דעומ -
 :םידומע ינש דע לש ףקיהב (תילגנאב וא
 .1990 ינויב 3

 :לא ריבעהל שי םיקתוע 3-ו ירוקמ ריצקת -
 - תינכתה תדעו
 םינותנ דוביעל 25-ה יצראה סוניכה
 םיסוניכ תקלחמ - לנויצנרטניא תרבח
 (וס דלישטור תורדש) 293135 .ד.ת
 65121 ביבא לת

 םייתרבח םיעוריא
 םייתרבח םיעוריא ומייקתי סוניכה תרגסמב
 ומויקל הנש 25 תואלמ ונייצי רשא ,םיידוחיי
 .היצמרופניא דוביעל ילארשיה דוגיאה לש

 תפסונ תוליעפ
 תגלימו א"ליא יסרפ וקנעוי סוניכה תרגסמב
 .1990-א"נשת תנשל א"ליא
 הרמוח ירצומ לש הכורעת הוולתת סוניכל
 .הנכותו

 א
 ינויצע יתימא

 היהי םיעשתה תונשב תוטלחה תלבק ךילהת
 יפכמ עדמ רדגב תוחפו תונמא רדגב רתוי
 השענ םלועהש דבלב וז אל .םויה אוהש
 רבוג בצקב הלוע תואדווה יאו רתוי בכרומ
 תלבק לש םימייקה םילדומהש אלא ,ךלוהו
 תופצל שיו ,ןחבמב םידמוע םניא תוטלחה
 .אוה ףא רבגיו ךלי הז לשכש
 ףוסאל םתלוכיבש םילהנמה ובשח רבעב םא
 -סעה הביבסה תא אורקל ידכ קיפסמ עדימ
 הווקת וז םויכש ירה ,חותפה רפסכ תיק
 םידמימל םצעתמו ךלוה עדימה םרז .השולק
 תנכסב םינותנ םילהנמהש דע ,ןופטש לש
 ךותמ םייטנוולרה םינותנה ץוליח :העיבט
 ןיא .המיא תליטמ המישמ השענ ןופטשה
 םימייואמ תוטלחה ילבקמ המכש אופא אלפ
 םיגולורטסאל םינופ - ןבלה תיבל ץוחמ םג -
 .םינועדיו
 לדומ חתפתמ וז תרבוג הכובמ ךותמ ,םלוא
 רתוי םיאתמה לדומ ,תוטלחה תלבק לש שדח
 הירפסל אלא חותפ רפסל אל המודה םלועל
 אלל תונכדעתמה תוידפולקיצנא לש המילש
 הקיתו השיג םצעב - וז השדח השיג .ףרה
 -עלש ןובשחב האיבמ - שדח שובלב דואמ
 -יבשכ לועפל םילהנמה םישרדנ תובורק םית
 אלא ,רבלב וז אלו ,דבלב יקלח עדימ םהיד
 חותינו דוביעל ןמז יד םתושרל דמוע אלש
 תלבק" םשב הז לדומ הנכמ ינא .םיפיקמ
 ."תולבגמה תרכה ךות תוטלחה

 םזילנויצרה בשחנ ,תוחפ תבכרומ הפוקתב
 תוטלחה תלבק ךילהתב החנמה ןורקיעל
 ונעט הז ןורקיעב םידדצמה .יקסעה םוחתב
 לכ קודבל םילוכיו םיבייח תוטלחה ילבקמש
 עדימ ףוסאל ,םתרטמל ליבוהל הלוכיש ךרד
 ,ןהמ תחא לכ לש תלעותלו תויולעל עגונה
 תונושה תויורשפאה ןיב תויתטישב תוושהל
 -הנמה .רתויב הליעיהו הבוטה ךרדב רוחבלו

 ךרווא גזווש]ט אופ זוטומא|]צ ןקכטוכ]גצוש] ומ 1: רח
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 (יטקע חוע]ו1 6 1980 יש ז|וש שצושטה ו 1[

 1 וזש ("ט]וטעט: 411 שוא 169טזטש . 116וזטא 1ז305-

 גוט 6 1990 ןכצ וחש זטפושטהז גה 1ט[]טא< 01 [11-

 צ גז ("0]!טטט , 411 זע!וז זטפטזצטט

 -גנישוו 'גרו'ג תטיסרבינואב רוספורפ ,ינויצע יתימא
 חרוא רוספורפ היהש תעב הז רמאמ בתכ ,ןוט
 אוה ןורחאה ורפס .רראוורהב םיקסעל רפסה תיבב
 .(1988) "השדח הלכלכ תארקל :ירסומה דמימה"

 לוהינ

 תוטלחה תלבק
 תולבגמה תרכה ךות

 -יהנמ לקשמ אולמ תא ליטהל זא ושרדנ םיל
 ללכה .הרחבנש ךרדה ירוחאמ דומעלו םתוג
 וז השיג !לושכמ לכ לע רבגתה !עצב :היה
 -קפמה םילגמש תושיחנה התוא תא השרד
 םירומ םה רשאכ ,ילארשיה אבצב םיד
 :ותוא שובכלו דעיה לע רעתסהל םהידוקיפל
 ,ויתחתמ ,וילעמ רובעל םא וטילחת םתא"
 אוה ברעה תדר דע לבא .וכרד וא וביבסמ
 ".ונידיב תויהל בייח

 -לחה תלבקש ינייפואה להנמה הלגמ ,םויכ
 .תירשפא יתלב הניה תאזכ תושיחנב תוט
 -תוצרא לש הלכלכה תנבהב יד ןיא ,המגודל
 האירוק ,תייווכ ,ליזרבב תויושחרתה ;תירבה
 לע עיפשהל תולוכי תורחא תובר תונידמו
 םימוחתב םישודיח לש עפש .תוטלחה תלבק
 לע-תוכילומו היגולונכטויב ,תרושקת ומכ
 תויוחתפתה .תובר תורבח עיתפהל םילוכי
 לכ לש ותולע לע עיפשהל תולוכי תויופצ אל
 יתורישב הלכו םלג ירמוחב לחה ,רבד
 םיעבשה תונשב היגרנאה רבשמ .תואירב
 םינומשה תונשב סדייאה תלחמ תוטשפתהו
 תוילכלכ תויזחתש רבתסמ .ךכל תודע םה
 יפכ ילוא וא) ויהש יפכ תונמיהמ ןניא רבכ
 תוינכת .תונקת ייוניש .(בושחל ונלגרוהש
 תלכלכב יקוח אל רז ףסכ .תובשחוממ רחסמ
 תא םיטיעממ הלא לכ - תירבה-תוצרא
 .יוזיחה תלוכי
 תעדל םיבייח םילנויצר תוטלחה ילבקמ
 בשחמה .רבעב ושרדנש יפכמ רתוי הברה
 עדימ ףוסאל ונתלוכי תא ,ןבומכ ,לידגה
 .םיהז םיגשומ םניא עדיו ערימ לבא ,ודבעלו
 .רחא רצומ לכ רוצייל ליבקמ עדי רוציי
 תודבוע לש םלג רמוחב ךילהתה לש ותישאר

 תא ךציכ

 םינותנה

 לע הלוע תודבועה תומכ תובורק םיתעלו)
 ,תודבועה גוויס אוה אבה דעצה .(שרדנה
 רחאלו ,המודכו ןמוכיס ,תואלבטב ןתכירע
 םלוא .תואוושהו םימאתמ תכירע ןכמ
 םתס ךכ רצונ וניא - תונקסמ - יפוסה רצומה
 (תוירואית וא) תוינכת אלל .רוצייה וקב
 יררהב םייקה עדיה לולע ,תוקצומו תופיקמ
 תויהל ומויב םוי ידמ םירבטצמה םינותנה
 .ןיעה ןמ יומס

 ,הלכלכה םוחתב - םויכ תוחוורה תוירואיתה
 ןדיעל תוחפו תוחפ תומיאתמ תוארנ - לשמל
 השעת תיתוכאלמה הניבהש ןכתי .שרחה
 לש ינומהה רוצייה ךילהת תא םימיה ןמ םויב
 אל רבדהש יאדו לבא ,ךכב המ לש ןינעל עדי
 .םייפלא תנש ינפל הרקי
 רחמ לשו םויה לש םילהנמה ,רבד לש ורוציק
 לש תולדגו תוכלוה תויומכ ינפב םידמוע
 רשפאש עדיה תומכב לודיגהש דועב ,עדימ
 תוטלחה תלבק םשל שומיש וב תושעל
 .הברהב יטיא בצקב השענ תובכרומ תוילוהינ
 ופיסוי םיעשתה תונשב תוטלחהה ילבקמ
 םשגב ,םיכושחו םינמוסמ אל םיליבשב תכלל
 םיראומהו םירכומה תובוחרב אלו ,לפרעבו
 .םהירוגמ ירעב
 התיה אל תוטלחה תלבק ,רבד לש ותימאל
 וגיצהל וסינש יפכ ,טושפ ךילהת םעפ ףא
 תונשקעב םינעוט םיגולוכיספ .םיטסילנויצרה
 אל ,תויחכונה תויעבה וררועתהש ינפל םג יכ
 -בכרומב דדומתהל לגוסמ ישונאה חומה היה
 .תובושח תוטלחה תלבקב תוכורכה תויוב
 ונא רתויה לכל .ידמ לבגומ ישונאה חומה
 תעב תודבוע הנומשב דקמתהל םילגוסמ
 ,תויורבתסה בשחל ונתלוכי .תחא הנועבו
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 - רתוי וא תויורבתסה יתש ףרצל דוחייבו
 - תוטלחהה תלבק יכילהת בורב ינויח בלש
 ונאש ךכל תודע תמייקו .תמצמוצמ הניה
 לע םירזוח ונא .עיתפהל ידכ דע טאל םידמול
 תא םימיאתמו ,בושו בוש תויועטה ןתוא
 ,דירחהל יטיא בצקב וניתויפיצל וניתוכרעה
 .הבורמ החלצהב אל תאז ףאו
 - וניתושגרל חינהל םיטונ ונלוכ ,תאזמ הריתי
 לכש םושמ .ךילהתב ברעתהל - לשמל ,דחפ
 תלבק ךילהת ,םינוכיסב תוכורכ תוטלחהה
 ילבקמ .הדרח חרכהב ונב ררועמ הטלחהה
 ךכ םושמו ,תויופצ םיכרדב םיביגמ תוטלחהה
 .ל גניווריא .תוחפ תוינויגה םהיתוטלחה
 הבחרהב הז אשונב וקסע ןאמ ןואילו סינא'ג
 םיצופנה םיסופדה ."תוטלחה תלבק" םרפסב
 תוטלחה בוכיע) תיתנגה תוענמיה םיללוכ
 תוטלחה תלבק) רתי-תבוגת ,(הדימה לע רתי
 (הדרח לש בצממ ענמיהל ידכ תויביסלופמיא
 דועו דוע לש יתייפכ ףוסיא) רתי"תונריעו
 .(הטלחה לבקל םוקמב ,עדימ

 -התה תובכרומל םיפיסומ םייטילופ םימרוג
 -ישחל שחכתהל םיסנמ ונאש םושמ םג ,ךיל
 םילהנמה בור ,םירקחמה דחא יפ לע .םתוב
 וליפאו יעוצקמ ןינע םהיתוטלחהב םיאור
 םיריכמ םנמא םה .יטילופ אל לבא ,יטרקונכט
 םע םהיעגמב םייטילופ םילוקיש לש םמויקב
 םיעדויו םייתלשממ וא םייעוצקמ םידוגיא
 לבא ,םימייק ןכא "םיער" םייטילופ םידיגאתש
 לכש ךכב ריכהל םינכומ םיטעמ םילהנמ קר
 ןכלו ,תויטילופ תויושי םניה םידיגאתה
 ןהל שי ,ןלוככ ןבור ,תובושחה תוטלחהה
 לע טילחהל ,לשמל ,יד אל .יטילופ דמימ
 םשל ;םישדח רקחמ טקייורפ וא ,קוש ,רצומ
 ישאר ברקב הכימת יסיסב תיינב ןנכתל שי ךכ
 .םירחאו תוקלחמ ילהנמ ,תורבח

 םימרוג תעפשהמ םלעתהש ,םזילנויצרה
 רצי ,תוטלחה תלבק לע םייטילופו םיישגר
 ,םמצעמ ידמ תוהובג תויפיצ םילהנמה לצא
 .תויוצר יתלב ףאו תוירשפא יתלב תויפיצ
 תוטלחה תלבק לש יטסילנויצרה לדומב
 ונחינ תוטלחה ילבקמש החנהה תעלבומ
 -עתמ הז לדומ .םילבגומ יתלב המכחבו חוכב
 םיביצמ םירחא םישנא םגש הדבועהמ םל
 -יחבה ןמ .ןמישגהל םירתוחו תורטמ םמצעל
 ,םכרדב דומעל םיניינועמ ונא ןיא תיתאה הנ
 ונתורשפאב ןיא תישעמה הניחבה ןמו
 תלבק לש תוחלצומ תויגטרטסיא .ןכ תושעל
 ףותישל בחרמ לולכל תובייח תוטלחה
 לש הבחר תשקלו היצילאוק תיינבל ,הלועפ
 חוכו תוירחא ימוחת ,תופקשה ,תוישיא יגוס
 .םינוש
 -ברו בכרומ הכ םלועה השענ םרטב דוע ,ךכו
 רבעמ תוילנויצרה תוטלחהה ויה ,תורומת
 הרכהה .תוילכשה וניתולבגמ לשב ,ונתגשהל
 הז אשונב םיקסועה תא האיבה וז הדבועב
 תושיג יתש שוביגל תוטלחה תלבק לש
 .שואי לש תונורתפ השעמל ןניהש ,תושדח

 ,םזילטנמרקניא תארקנ הנושארה השיגה
 סוליפ תרות הנוכמש המל ילמרופ חנומ
 לע אל שגדה תא םש םזילטנמרקניאה .ךרדה
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 תוענמיה לע אלא הרטמה לא הריתח

 הלאכ םינטק םינורמת לש ךרדב ,תויעבמ

 לש הסיפת וא הפיקמ תינכת לכ אלל םירחאו

 .םימסוק תונורתי ינש וז השיגל .תיפוס הרטמ

 8 ףיקמ עדימב ךרוצה קוליס ,ןושארה

 םיידיימה ,םילבגומ םימוחתב תודקמתה תוע

 הנכסה תעינמ ,ינשה .הז רחא הזב ,רתויב

 םושמ ,הפיקמ תוטלחה תוינידמב הנומטה

 ירקיעה הנורסח .תאזכ תוינידמ םיעבוק ןיאש

 ;דואמ "תינרמש" התויה אוה וז השיג לש

 רתויב בורקה ןוויכה רימת רחביי הל םאתהב

 םייונישו ךרדהמ תולודג תויטס .חוורה ןוויבל

 .םישורד םה םא םג ,ושעיי אל םיינוציק

 ;רחאה שאונה ןורתפה ,הינשה השיגה

 תשרוד איה .חותינלו הבשחמל יולגב תדגונמ

 המידק תוריהמה אולמב טועשל םילהנמהמ

 צצפ םע לזאזעל"

 ןותנ | תובורק םיתעלו (םינמיהמ אל

 בור םיעדוי ללכ דב .רתי"תונשרפל

 םניא םינותנהש (םלוכ וא) םיפתתשמה

 םניא ךא ,יתואיצמ וניא חותינהו םינמיהמ

 םה תאז םוקמב .םוריע ךלמהש רמאל םיזעמ
 -בועהמ םלעתהל םירחובו סקטב םיכישממ

 .תוד

 ההוזמ הניאש ,תוטלחה תלבקל תרחא השיג

 םילהנמו ,םינש תואמ הז תמייק ,רוריבב
 םושמ .דימתמו זאמ היפ לע םילעופ םילועו
 לש שדחה ןדיעל דחוימב המיאתמ וז השיגש
 ןמ ,םיקסופ יתלב םייונישו םינותנ סמוע

 איחש יפ לע ףאו ,שדחמ התוא ןוחבל יוארה

 נא .ריהב חוסינב הדבכל ,הווהתמ ןיידע

 ךות תוטלחה תלבק" םשב וז השיג הנכמ

 ראתתש תרחא תיוות לבא ,"תולבגמה תרכה

 השוריפ תו חושמ תויי | לבגמה תרכה ךות תוטל דוד , ה כסע עיבטהל הבוט ררד 7 !המידק תו - , / ריהמה

 תוסנל םוקמב שדחמ םלועה תא בצעלו

 הנבהה לע תססבתמה ,וז השיג .ותוא ןיבהלו
 הזיא - יוזיחל םינתינ אל םיבר םימרוגש
 לש האצותה היהת המ ,בטיה רכמיי רצומ
 -יפהו רקחמה וכראי ןמז המכ ,םוסרפ עסמ
 אלש םילהנמה תא החנמ וז השיג - חות
 תקפסמ תומכל ןיתמהלו םאסבב חוורתהל
 םיפידעמ םהש ךרדב רוחבל אלא ,עדימ לש
 -ימלו םהלש היציאוטניאל ,םנויסנל םאתהב
 תומכ .טילחהלו - םהידיב ונשי רבכש עד
 -צמה רשוכו תוריטמ ,םיבאשמ לש תקפסמ
 םייושע םמצעל ועבקש ךרדב ועיקשיש הא
 אלש הטלחה תושעלו ,התחלצהל איבהל
 .הנובנ הטלחהל היד הדבוע

 רתוי תיאוריה "!לעפ" לש וז השיג םנמא
 םילהנמה לש תימצעה םתימדתל תמסוקו
 איה לבא ,םזילטנמרקניאה לש השיגהמ רתוי
 תוצצפ םע לזאזעל" לש השיגל הליבקמ
 "!המידק - תוריהמה אולמב ;ודפרוטה
 לבא ,יולג אלו יובח םנמא וז השיגבש שואיה
 תלוכיהמ שאונ תרימא הב שי תאז לכב
 .תינויגה ךרדב וניבהלו םלועה תא ריכהל
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 תוטלחה תלבק" תויהל הלוכי רתוי בוט התוא
 שיש םושמ ,"תברועמ הקירס" וא "תלגתסמ
 לע ןהו קמועל ןה םינותנ תניחב לש הגיזמ הב
 הבחר תשק לש תינללוכ הניחב - חטשה ינפ
 הקידב תישענ הירחאש ,תורירבו תודבוע לש
 לש תכרעמ-תת לש תדקוממו תטרופמ
 .תורירבו תודבוע

 -דומה ינשל ןיטולחל תדגונמ תברועמ הקירס
 םזילנויצר - תוטלחה תלבק לש םיצופנה םיל
 לדומה ,רמאנ רבכש יפכ .םזילטנמרקניאו
 לכ לש האלמ הקירס שרודה ,יטסילנויצרה
 םיתעל ,תויטנוולרה תורירבהו תודבועה
 בייחמ הז לדומ .שומימל ןתינ וניא תובורק
 רשוכ ,תודבוע לש תומוצע תויומכ ףוטיא
 לש שארמ העידיו ונתלוכיל לעמש חותינ
 ותוליעי יאו הז לדוממ םישאונה .תואצותה
 ,םזילטנמרקניאה תא ףידעהל םבורב םיטונ
 .ךרדה סוליפ לדומ
 .לישכמ םרוג םייק םזילטנמרקניאב םג םלוא
 לש לדומה יפ לע תוטלחה ,תיטרואית
 תונקתמ וא תויביטטנט וא ןה םזילטנמרקניא
 רשאכ "ןוכנה" ןוויכב םינטק םידעצ תטיקנ -
 רשאבכ םלוא .היוגש תיחכונה ךרדהש ררבתמ
 םידעצה תא םיכירעמ תוטלחהה ילבקמ
 ידכ תאז תושעל םהילעו - וטקנש םינטקה
 םה - הנובנ הב ורחבש ךרדה םא קודבל
 .רתוי םיבר םיחנמ םיווק לע ךמתטהל םיבייח
 לע ורצונ אל ,רתוי םיבחרה ,הלא הדימ"ינק
 יפוא םיאשונ אלא םזילטנמרקניאה לדומ יפ
 ,ירוירפ-א ולבקתנש תוינללוכ תוטלחה לש
 שקבמ םזילטנמרקניאהש הבישח תרוצ התוא
 הלאכ םיחנמ םיווק אלל םלוא .הנממ ענמיהל

 הלועפ ,תופחסיה אלא וניא םזילטנמרקניאה
 .ןוויכ תרסח
 תללוכ ,המש דיעמש יפכ ,תברועמ הקירס
 תובחר תורירב ,ןושארה :טופיש יכרעמ ינש
 -יסבה ןוויכלו תוינידמל תועגונה תוידוסיו
 -טנמרקניא תוטלחה ,ינשה ;ןוגראה לש םייס
 יסיסב טופישל ךרדה תא תורישכמה תויל
 -ירטה .הז טופיש תוטרפמו תומשיימו ,שדח
 תטרופמ תוחפ אופא איה תברועמה הק
 םעו ,תיטסילנויצר תוטלחה תלבקמ תינעבותו
 -טנמרקניאה רשאמ רתוי הפיקמו הבחר תאז
 .תורכומ תופולחל תלבגומ הניאו ,םזיל

 ,רתויב תימיטפוא השיג אוה םזילנויצרה
 לכ תא דומלל ונתלוכיב שי יכ החינמה
 הניה תברועמה הקירסה ;תעדל ונל ץוחנש
 ונתלוכי תלבגמב הריכמה ,תינלגתס השיג
 לבקל ידכ תעדל ונילעש הממ קלח קר תערל
 השיגה | .תמאב | תילנויצר | הטלחה
 איהו ,רתויב הריהז תיטסילטנמרקניאה
 ;יקלח עדי לע תוטסובמה תוטלחהמ תענמנ
 ברימ תא קיפהל הסנמ תברועמה הקירסה
 רוויע ןפואב לועפל אלו יקלח ערימ תלעותה
 .עדי לע ללכ ססבתהל ילב

 םוחתב אוה רתויב קיתווה ילמרופה שומישה
 םילבקמ םיאפורה הבש ךרדה יהוז .האופרה
 -טנמרקניאה ומכ אלש ,םיאפורה .תוטלחה
 וליאבו גישהל םנוצרב המ םיעדוי ,םיטסיל
 ומכ אלש .דקמתהל םהילע ףוגה ירבאמ
 תא םיעיקשמ םניא םיאפורה ,םיטסילנויצרה
 ,ינושאר ןוחבא לע ךמתסהב םהיבאשמ לכ
 עגונה עדימ רוריפ לכל םיניתממ םניאו
 לע הלועה תישיאה תיאופרה הירוטסיהל
 וליחתי םרטב םייעדמ םינותנלו תעדה
 -ואירבה ובצמ תא םיקדוב םיאפורה .לופיטב
 ותנולתב םידקמתמ זאו ,הלוחה לש יללכה ית
 ,יביטטנט לופיטב םיליחתמ םה .תמייוסמה
 ךרה וסני ,ותלועפ תא לעופ וניא םא ,זאו
 :תרחא

 הבש ,םייללכ םיווקב ,ךרדה השעמל יהוז
 .םיליעיה םילהנמה םג תוטלחה םילבקמ
 םיתעל םייעמשמ-דח םניה םייקסע םינותנ
 תשרוד םשגבו לפרעב הגיהנ .דבלב תורידנ
 םיללכהו ,דעי לש הרורב השוחת ןכו תוריהז
 תולבגמה תרכה ךות תוליעי תוטלחה תלבקל
 .םילהנמה לש הלאל םימוד םיאפורה לש
 ,יאדוול בורק ,םה םידקוממ היעטו יוסינ
 עדיל תולגתסה לש רתויב ץופנה ךילהתה
 ןכיה העידיה :םיקלח ינש הז ךילהתל .יקלח
 הליעי תוברעתה רחא שופיחב ליחתהל
 םיאתהל ידכ ןמז יחוורמב תואצותה תקידבו
 ןפואב הנוש וז השיג .תוברעתהה תא ןקתלו
 ,םיידיימ היעטו יוסינ לש הטישהמ יתועמשמ
 ,הנחבה תקד הקידבמו ,עדי רדעיה החינמה
 יאו בר עדיה רשאכ קר תושעיהל הלוכיש
 .הטעומ תואדווה
 םייק יכ החינמ םידקוממ היעטו יוסינ תטיש
 ,םילהנמה ידיב אצמנ וניאש בושח עדימ
 לש החנמה וקה .וידעלב לועפל םהילעו
 -יחבו םלועה לש "הנוכנ" הנבה וניא וז הטיש
 אלא ,תודבועה לע ססבתהב יגול ךילהת תר

 ףא לע הליעיה הלועפה ךרד רחא שושיג
 היגטרטסיא יהוז  .םיינויח םינותנ רדעיה
 .תיטסילנויצר אלו תינלגתס
 יפ לע ךרדה תא תונשל תונוכנה - תויביטטנט
 םיאפורה .ינויח יתולגתסה ללכ אוה - ךרוצה
 רפסמ ךשמב הפורת לוטיל םהילוחל םירומ
 םימוטפמיסה םא דיימ םהילא אובל ,םימי
 תפסונ הקידבל םהילא בושלו ,םירימחמ
 םירשפאמ הלא םיעצמא .המ-ןמז רחאל
 םא ותוברעתה תא םיאתהלו תונשל אפורל
 אפור .הקיזמ וא הליעומ יתלבכ הררבתה
 הרקוי וא וגא לש םילוקישל חינמ וניא בוט
 ,אוה ךופהנ .לופיטה ךרד תריחב לע עיפשהל
 םיעורגל םיבוט םיאפור ןיב ןיחבמה םרוגה
 םתונוכנ ,םינתשמ םיאנתל םתושיגר אוה
 םתועינצו תואצותל םאתהב ןוויכ תונשל
 .תואיצמה חכונל

 -לחה לבקל תובורק םיתעל םישרדנ םילהנמ
 -יינעמ תוחפ דוע םינבומ םיניינעל עגונב תוט
 דוע ,םילהנמל ףידע ןכלו .םיבר םייאופר םינ
 -חבא יפ לע לועפל אל ,םיאפורל רשאמ רתוי
 תריחב לשב דמעמו דובכ ןכסלו תינושאר הנ
 לכב םיאורה .תיאדו אל הניה חרכהבש ךרד
 םהש ךכב םיריהצמ ,יביטטנט יוסינ תוברעתה
 .תינש התוא ןוחבל םינוכנ

 םיאקירמא םיאקנב המכ וזירכה הנש ינפל
 הפוריאב בושח דיקפת ואלמי יכ הרחיב
 ,התע .1992 תנש ירחא לש הפוריא ,השדחה
 ,םילגתמ הז ןוויכב םילודגה םיישקה רשאכ
 ןויסנ לע וזירכהש םילהנמ םתואש הארנ
 -פוריאה הליהקה ךותב לועפל ךרד אוצמל
 .רתוי םיריהזו םימכח םישענ תיא

 תולבגמה תנבהמ עבונה ףסונ יתולגתסה ללכ
 בוכיעה .היהשה אוה ילוהינה עדיה לש
 םינותנ דבעל ,שדח עדימ ףוסאל רשפאמ
 םג ןכתי) תושרח תויורשפא גיצהלו םיפסונ
 םצמטצת הלפוט אלש היעב ,בוכיעה לשבש
 -דעיה הקיזמ תוקוחר םיתעל קר .(המצעמ
 ןתינ םא .המרנש יפכ הלהנה תבישימ תור
 -ועמשמ הדימב רתוי הקצומ הדמע גיצהל
 האצותה ,םיאבה ןוידב וא הבישיב תית
 .בוכיעה תא קידצת
 .בוכיע לש החיכש ךרד איה םיבלשב הטלחה
 הרובס תילרדפה תונודקפה ןרק םא םג
 תאז לכב ,3%7-ב תולעל ךירצ ןויכנה רעשש
 ידי לע .תחא תבב יונישה תא עצבת אל
 לכות ,םעפ לכב הדוקנ יצחב רעשה תמאתה
 האצותה תא ןוחבל תילרדפה תונודקפה ןרק
 םימוד םיאנתב התוברעתה לש תיקלחה
 ,ךרוצ ךכב היהי םא ,ועצובי םהבש הלאל
 .םיפסונה םידעצה

 םוקמב .היהשה לש תפסונ ךרד הניה לוציפ
 םילפטמ ,ןמז ךרואל תחא תוברעתה סורפל
 -תת לש הררסבכ םיבושחה םיאשונב
 .םיבלשב ליעפהל רשפא ןתוא םגש ,תוטלחה
 תיבירה ירועישמ תששוחה הרבח ,המגודל
 םיפסכהמ תיצחמ סייגל הלוכי םיידיתעה
 בוח תורגא תקפנה תועצמאב הל םישורדה

 רתוי רחואמ תרחאה תיצחמה תאו ,וישכע
 לש ךרדב הלועפ .סכנ תריכמ תועצמאב
 רושקל הרבחל תרשפאמ לוציפ לשו םיבלש
 תוטלחהה תלבק ךילהתב הנפמ תודוקנ
 .לבקתהש ףסונה ערימב הנפמ תודוקנל

 יתולגתסה ללכ דוע אוה םירומיהה רוזיפ
 תוחפ םיעדוי םיעיקשמהש לככ ,המגודל .בוט
 םא תושעל וביטיי ,תמייוסמ הרבח תודוא
 לככ .תוינמ המכ ןיב םהיתועקשה תא ורזפי
 ,ללכב תוינמה קוש יבגל םיחוטב תוחפ םהש
 םימוחתב םהיתועקשה תא רזפל םהל בטומ
 .לשמל ,ידיינ אלד יסכנו בוח תורגא - םינוש
 ,בהז הרכמ היהי אל םלועל םירומיהה רוזיפ
 וא םולכ-אל-וא-לכה לש ךרדב ןכתיש יפכ
 חווטל לבא ,דחא לסב םיציבה לכ תחנה
 .רתוי הברה החוטב ךרד יהוז ךורא

 ךרד הניה תויגטרטסיא תודותע תרימש
 תוינמב עיקשמ .םירומיה רוזיפ לש תרחא
 תולופמה רחאל םיפסכ לש תודותע לעב
 תנייוצמ הדמעב היה 19877ו 1929 םינשב
 יופצ םלועב .הלא תונוסאמ םיחוור קיפהל
 םיבאשמל הקוקז הניא הרבח ףא ילנויצרו
 תודעומ תולודג תודותע ,השעמל .םיישפוח
 ובש םלועב םלוא .ךרע תדירי לש תונכסל
 -ותעל םיקוקז ונא ,יופצ יתלבל תופצל ונדמל
 -ועצמאבשו תויופצ יתלב תויולע וסכיש תוד
 .שארמ וזחנ אלש תויורשפא לצנל לכונ ןת

 ענמיהל ךרד ןניה תוכיפה תוטלחה ,ףוסבלו
 יקלח עדימ םייק רשאכ ,רתי-תובייחתהמ
 -שמל רתויב הטושפה הבוגתה ,לשמל .דבלב
 םיעבשה תונש תישאר לש היגרנאה 'רב
 טטסומרטב הרוטרפמטה תא ךימנהל התיה
 לש לודגה הנורתי .ץיקב התולעהלו ףרוחב
 יעצמא .עגר ןיב התונשל תלוכיה אוה וז ךרד
 םניא םה לבא ,יונישל רתוי םישק רומיש
 אל היגרנאה יריחמ תדירי לשבו ,ידמ םירקי
 רזחהה תחפ םא םג ,זובזב םושמ םהב היה
 ,היגרנא תורוקמ יוניש .עקשוהש ןוהה לע
 הבוגת תובורק םיתעל היה ,תאז תמועל
 -בשה םגו ,היגרנאה רבשמל הרקיו תבכרומ
 המכ ,תאז לכבו .הרקי התיה םתומדקל םת
 -בשה תונשב םחפב טפנה תא ורימה תורבח
 לגלגה תא ריזחהל תוחמש ויה םויהו ,םיע
 סיסב לע הלבקתנש הטלחה לטבלו רוחאל
 .הלהנהה לש זרפומ ןוחטבו רסח עדימ

 תראתמ תויתולגתסה תוקינכט לש וז המישר
 תוטלחה תלבק לש תוינויח תונוכת המכ
 ,תושימג :םימייקה םילדומב תורסחש הליעי
 ןה יקלח עדי יפ לע לועפל תלוכיהו תוריהז
 תוטלחה םילבקמ םיטוש קר .ןהמ שולש קר
 לש השוחת לכ תורטחה תוטלחהו תושקונ
 -שכומה םילהנמה בור וליאו ,תללוכ הרטמ
 תוטלחה תלבק לש וז ךרדב םילעופ רבכ םיר
 םילהנמש הפוצ ינא .תולבגמה תרכה ךות
 עיצמש תוינוג-ברהו ןויגהה תא ומשיי הלא
 תכלוה הדימב הז יתואיצמו קודב לדומ
 רתויו רתוי השק השענ םלועהש לככ תרבוגו
 .לוהינל

 ן"שת רייא 0 לירפא "בשוח השעמ"
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 | .תואיצמל ןויער ןיב רשגל חכה .\0כ|6 לש שוטניקמ בשחמ
 ךרדב ,תואיצמל ןויער ךופהל חכה תא ךל ןתונ ְקְקַוט לש שוטניקמ בשחמ

 .(טפשמ ביכרמ וא רשג הנוב התא םא הנשמ הז ןיאו) .רתויב הבוטה

 תעבהל םיכרדה ,זאו\ .ןתוא ררחשמ אוה תומרוז ןניא תובשחמה רשאכ

 ךנוימד ידי לע קרו ךא תולבגומ ךיתונויער

 נכות הבש תדחוימה ךרדה לשב לכהו .שממתמ עתפל ,ךב רוצעה לאיצנטופה

 יפ לע לעופ אוה ,הנוכמ ומכ דובעל ךל םורגל םוקמב .שוטניקמה בשחמ בצועו

 ךתוא בכעל ילבמ ,ןורפעבו ריינב שמתשמ התא הבש תויעבטבו תולקב .ךכרד

 .הריציה ךילהתב

 שוטניקמ םגדמ לתה) םתלועפ ךרדב סיהז ג פוש לש שוטניקמה ימגד לכ

 ,מ"עב (1982 לארשי) הנכותו םיבשחמ עדי 6

 ,03-5624356 :"סקפ ,03-5624242 :'לט .67891 א"ת ,110 ןולא לאגי 'חר ₪

 יפלא םג םילעופ ךרד התואב .(תינחלוש-לעה הדובעה תנחתל דעו אשינה

 סלוכ תא תדמל ,דחא תדמל : שוטניקמה יבשחמ לש םימושייה
. 

 - תועובש וכשמיש תבשחש םיטקייורפ הדובעה תוכיאב קר אל רכינ רופישה
 .תועש ךות םימייתסמ

 .רתוי סיירופו רתוי םיליעי תויהל הרהמב סיכפוה ךלש ןוגראהו התא

 םילק סהש םיבשחוממ םילכל םייואר םישנאש ונמאה דימת סב
 .הפוצמל רבעמו לעמ ןה תואצותה ,הלאכ םילכ סע ,הלעפהל םירגמו שומישב

 םה .בר ןמול תונויער רדגב םיראשנ סניא תונויער \קק|6 לש שוטניקמ םע
 ,תואיצמל םיכפוה

 .יכה תויהל חכה 6 6

 בשחמה ועדמל א'ליא סרפ

 םילשוריב תירבעה הטוסרבינואה ובש ןונמא

 דוביע :אוהש אשונ לכ רובע טעמכ םויה תובתכנ תונכות !!?אל ימ
 חוטיב ,הלהנהב הכימתו תונובשח תלהנה ,םינותנ דוביעו םילילמת
 דיימו .םשב בוקנ קר ...הקיטובורו תונמא ,םינפצ חוציפו תוריד
 .ןיאו טעמב ??(הדמול) דומילל הנכות לבא .המיאתמ הנכות אצמת
 .םירחא ורמאי ,"הז תא ךירצ ימ" .ודיגי "חתפל ךבוסמ" ?עודמ
 איה הדמול יכ קפס ןיא .םיריהזה םיגייתסמ "ונליבשב אל ךא ,רמחנ"
 .בכרומ ךילהת אוה הדמול חותיפ - ךכל ףסונו .תקולחמב יונש רצומ
 ךילהת אוה תישונאה הדימלה ךילהתש ךכמ תעבונ תובכרומה
 תונושו תובר תושיג תומייקו אלמ וניא ויבגל עדיהש רתויב בכרומ
 ,היפוסוליפ ,היגולוכיספ ,ךוניח ומכ םינוש עדי ימוחת לע תוכמתסמה
 הפיסומ חותיפה תובכרומ .תיתוכאלמ היצנגילטניא ףאו היגולויזיפ
 .םמצעב הדמולה תא חתפל םינינועמה הלא ברקב תקולחמ
 דחא דצמ :םיקוחר םיבטק ןיב תוענ הדמול חותיפ יבגל תועדה
 איבהל םילוכיש תירשפא תלעות לכ םיללושה הלא םיבצינ
 ,הדמול חותיפל העצהו ןויער לכ םילסופ ןכ לעו ךוניחל םיבשחמה
 תונוכתהו ,בשחמהמ תואלפנו םיסינל םיפצמה הלא םיבצינ דגנמו
 רועישב ילאידיאה הרומה וליפא - הבוט הדמולמ םישרוד םהש
 הדמול חותיפמ םירזנתמה ולא םיאצמנ ךוותב !שממל לכוי אל יטרפ
 .תלעותהמ הברהב הלודג תולעה םתכרעהל יכ
 תוכרעה ןנשי .רקי ךילהת לעכ הדמול חותיפ לע בושחל לבוקמ
 ,300 ומכ תוכרעה עומשל ןתינ :וב עיקשהל שורדש ןמזה יבגל תונוש
 .תחא דומיל תעש חותיפל תושורדה םדא תועש וססס ףאו 0

 ןתינ תומיוסמ חותיפ תוטישבש איה הז רמאמב תיזכרמה הנעטה
 .החותיפ תולעל סחיב הדמול חותיפמ תחמוצה תלעותה תא לידגהל
 החתופ ותרגסמבש טקיורפ רמאמה ךשמהב ראותי הנעטה קוזיחל
 תעשכ הכרענו ,הדובע תועש ףלאכב הל ידועיי ללוחמו הדמול
 תובר דומיל תועש לש הפסוהל לאיצנטופ םייק תכרעמב .תחא דומיל
 לכוי ןמוימ הרומ .ידועייה ללוחמה תלעפה י"ע תיסחי תוריהמב
 ללוחמב ,ךרעל תחא הדובע תעשב רימלתל דומיל תעש ףיסוהל
 ?תחא דומיל תעש לש חותיפה ריחמ והמ - הזכ הרקמב .ידועייה
 םיידועיי םיללוחמ םע הדמול תוכרעמ !בכרומ השענ ןובשחה
 .רמאמה ךשמהב םיידועייה םיללוחמל רוזחא רוע .תלעותה דצל הדמול חותיפ ךילהת לש תלעות-תולעה סחי תא תוטהל תויושע

 .ואדיוה רישכמ וא םיפקשה לוטמל המודב ,התיכב ףסונ רזע ילכ הב םיאורה שיו ,ןותעב תומוסרפב םיתעל אורקל ןתינש יפכ "ךדליל יטרפ הרומ" הדמולב םיאורה שי .תונוש תועדה ןאכ םג ?הדמול לש הדיקפת והמ

 רמוחמ רתוי תויהל תפאוש הדמולהש ןוויכ ,יתעדל הרוק וניא רבדה .תוינכט תויעב ללגב קר אלו .הרוק ךכ אל םלוא .םיוסמ םולוקירוקל םיכיישה הדימלה ירמוח תרדסב יעבט קלחכ הנבלתשת תודמולהש תופצל היה ןתינ הרואכל .המודכו תויפוקיש תוכרע ,ואדיוו וידוא יטרס ,יוסינ תוכרע ,תימצע הדובעל תורבוח ,דומיל ירפסמ ללב ךרדב םיבכרומ הדימלה ירמוח ויה ,ךוניחב םיבשחמ בלשל ולחה הב הפוקתה דע .םולוקירוקה תא ראשה ןיב םיביכרמה "הדימלה ירמוח"מ קלח היהת הדמול ,םידומיל תוינכת חותיפ לש םיגשומב

 ?הדמול חותיפמ דחפמ ימ

 ותשגהו דומילה רמוח לש םיוסמ ןפ תפקהמ רתוי ,יביספ הדימל
 םע ימניד חיש-וד להנל תפאוש הדמולה .דימלתל יטקדיר ןפואב
 תא העינמה איה בשחמה לש תיביטקארטניאה תלוכיה .דימלתה
 היושעה איהו ,חותיפה תא הקידצמה איה ,הז ןוויבב הדמולה חותיפ
 איה הדמולה" - תובורק םיתעל תעמשומה דגנה תנעט תא רותסל
 יכסמ לעמ אלו סופדב אורקל ףידע רפסו ,בשחוממ רפס קר
 תפאוש הרמולה .הדיחיה הנניא חיש-ודה תרמוי ךא ."בשחמה
 םירסמ םיריבעמ רפסב םא :תונוש תורוצב דימלתל םירטמ ריבעהל
 פייטבו ,תונומתב םירסמ םיריבעמ תויפוקישב ,הקיפרגבו טסקטב
 יגוס לכ תא ריבעהל הסנמ הדמולה ירה ,תולוק ריבעהל רשפא
 .א1011-א16048 הזל םיארוק .דחי וללה םירסמה
 הדמולה :תונוש הארוה יכרד הכותב ףיקהל תפאוש םג הדמולה
 דימלתה תא תרשקמו תקחשמ ףא םיתעלו תלגרתמ םג ךא תדמלמ
 תומלועל גילפהל םגו םייוסינ ךורעל ול תרשפאמו עדימ ירגאמ םע
 .םיינוימד

 ידמימ-בר ,םינכתב ידמימ בר - "ידמימזבר רוצי" איה הדמולה ,ןכבו
 ,הידמב ידמימ-בר ,שמתשמה םע היצקארטניאבו ובש תויוליעפב
 ידמימ-בר ,םיריחיב/תוצובקב/התיכב - ותלעפה ןפואב ידמימ-בר
 ףא הרמולה .ידומילה רמוחה לש ןוגראל קינעמ אוהש תושימגב
 יניעב ,ומצע בשחמה רבוע רשאמ רתוי הבר השנאה תרבוע
 .הרומ תומד ןיעמ הב םיאורה םידימלת
 תכרעמ ונינפלש השוחתל םרוג הדמולה לש ירמימ-ברה לאיצנטופה
 תונוכתהו תופיאשה ,תושוחתה .דומיל יעצמא קר אלו דומיל
 .הדמולה לש תויתיעבה רוקמ םגו חוכה רוקמ םה הכ רע ורכזוהש
 לומ תוצפנתמ ןה ךדיאמו םיקחשל תויפיצה תואירממ ,דחמ
 .הנוכמ אלא וניא בשחמה יכ בוש תוריכזמו תואיצמה

 הדמולה תמועל הדמולב תלעות ןיא) אשונל תויבטוקה תושיגה יתש
 השיגה .יתעדל תוילנויצר אל תושיג ןה (ילאידיא יטרפ הרומכ
 םג ךא ,הדמולהו בשחמה תולבגמב הריכמה השיג היהת תילנויצרה
 תרגסמב הלא תונורתי תוצמל הסנמו ,םייסחיה םהיתונורתיב
 ,'המכח' הדמול רוציל ףאשת וזה השיגה .יתואיצמהו ירשפאה
 .יפיצפס דעי להק לכל תילמיסקמ המאתהבו ,הכומנ ותולעש ךילהתב
 שי .חותיפל המיאתמ היגולודותמב ךרוצ שי וזכ השיג שממל ידכ
 לגוסמ תאז םע דחיו הינומרה ךות דובעל לגוסמה חותיפ תווצ תונבל
 וחתופ רבכש תוקינכטה תא לצנל שי .םינוש עדי ימוחת ףיקהל
 תיתוכאלמה הניבה ומכ ,בשחמה יעדמב םינושה רקחמה ימוחתב
 .תויחמומה תוכרעמהו
 תמאתומ תויהל הדמולה תלוכיל גואדל םג הכירצ תילנויצרה השיגה
 ךרדב אוהש) הלש רהצומה רעיה להקב תיפיצפס הצובק-תת לכל
 .םינותנה םיאנתב ,יתעדל ילמיטפוא יעצמא אוה ידועייה ללוחמה ,המאתהה ןינע תא שממל ידכ .(רתויב בחר ןווגמ לעב להק ללכ

 ןכתי ןתועצמאבש הדמול חותיפל תומייק תוביבס לש םינייפאמה תא הרצקב רוקסא ,ידועייה ללוחמה ןויער תא ראתל ךישמאש ינפל
 .הז ןויער שממל

 "םינימאמה שי :תונוש תושיג ןנשי הדמול חותיפ תוביבסל סחיב םג
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 0 םיללוחמכ םיגווסמה חותיפל םילכב שמתשהל ןתינש

 ו התפל ידכ ,(06תהזגוס =  גטותסההפ 5ץפו0ה

 - םירחא .יתונכת עדי ירסח םירומ ידי-לע ףאו תוריהמבו

 יש ךוותב .6-בו לקספב תונכית ומכ םייסלק םיעצמאב הדמול

 ש ו תורשעומ תונכית תופשב שומיש אוצמל

 ש תוארקנה ,הדמולב ,(/4טזתסזותק [.30204865) םירבחמ תופ
 גרדמ :םיכופה םיגרדמ ינשב חותיפה תוביבס תא גרדל לבוקמ

 .רצותה תובכרומ גרדמו תויתודידיה

 6 ,לקספ ומכ תופשב תונכיתל םינווכתמ 'יסלק תונכית' חנומב

 טנמלא תודוקפ) דוק תביתכ י"ע עצבתמ תונכיתה .המודכו קיסייב
 דוקל ומוגרתו (תיעבט הפשב םיטפשמל תומודה הפשה לש תויר
 וזכ הפשב תנכתמה .(הנוכמ תפש) בשחמה לש דבעמה תפשב לוקש
 ןיימדל ךירצ אוהו תונכית ידכ ךות תינכתה לש טלפה תא האור וניא
 .ותדובע ידכ ךות תוירשפאה תואצותה לכ תא תוזחלו ומצעל

 תועמשמל םינווכתמ (,גטותסזוחפ 5ץז6) 'םירבחמ תכרעמ' חנומב

 רוק לש הביתכ ןיא הפ .םדוקה חנומה לש (טעמב) הכופהה
 שי אלא (הז דוק לש םוגרת השענ אל םג ךכש ןוויכו) ירטנמלא
 הריחבה תואצותש ךכ ,םיטירפת ךותמ תויצפוא תריחב לש ךילהת
 םג ןתינ םירבחמה תוכרעממ קלחב .יפוסה רצומל דחי תורבטצמ
 יפכ קוידב ,טירפתב תמיוסמ היצפוא לש הריחבה תאצות תא תוארל
 .דימלתה התוא האריש

 בורק ילכל םינווכתמ (/גוגותסחהפ 1.8080486) 'םירבחמ תפש' חנומב

 תרשעומה הפש וזש אלא ,תיסלק תונכית תפשל ויפואב רתוי
 - לשמל .הדמול תונכיתב רתוי תוחיכשה תורודצורפבו תודוקפב
 ןתמו םידימלתה יגשיה תריבצ) הדימל לוהינב תולפטמה תורודצורפ
 דבר תולאש לוהינל תורודצורפ ,(הרומלו דימלתל תוחוד
 -ושתהש תולאש ףאו תוירפסמ תולאש/תוילאוטסקט תולאש/הרירב
 וזכ םירבחמ תפשל המגוד איה 5טק6ז-פוו6 .תיפרג איה ןהילע הב
 תפסונ המגוד .םינש רפסמ ינפל דע ץראב בר שומיש הב השענש
 תואצמנה תופשל תודמול תריציל םירבחמ תפש - 6318 איה
 .תילגנאל תודמול רוביחל ביבא-לת תטיסרבינואב שומישב

 עיגהל רתוי השק םג ךכ רתוי תיתודידי איה חותיפ תביבסש לככ
 התפל ךנוצרב םא :תורחא םילימב .בכרומ רצומל התועצמאב
 תועצמאב קר תאז תושעל לכות אל ,לשמל תידומיל היצלומיס
 שמתשהל ץלאית אלא ,םירבחמ תכרעמ ומכ תיתודידי חותיפ תביבס
 ךנוצרב םא ,וא .תיסלק תונכית תפש ומכ םייתודידי תוחפ םיעצמאב
 הבר תולקב תאז תושעל לכות (1יטופזוגו) תדמלמ הדמול חתפל
 עטק בלשל הצרת הב הדוקנב ךא ,תיתודידי חותיפ תביבס תועצמאב
 לש ויתוריש תא רוכשל וא ותוא תנכתל ץלאית ,בכרומ לוגרית
 לש (קגוחותָפ) האלטהה תיעב תא רותפל ץלאית ךבל ףסונ .תנכתמ
 .דחי םינושה רצומה יקלח

 וזש ,איה תכרעמה לש תויתודידיל רשקהב ןייצל שיש תפסונ הדוקנ
 דואמ טושפ רועיש תיינבל ךרועה/הרומה תא ליבוהל הלולע
 הארוהה לש םינייפאמהמ קלח יפ לע יונבה רועיש ,תיטקדיד הניחבמ
 ךימלת תבוגת ,יוריגמ בכרומה לדומה ומכ רניקס יפ לע תתנכותמה
 ורה הליחתכלמ הרומה תנווכ וז םא .תיבויחה הבוגתה קוזיחו
 ןינעל עדומ אל אוה םא ךא ,ול המיאתמ טלחהב םירבחמ תכרעמ
 רצוי התוא תינבתה וזש םושמ קר תמיוסמ תנוכתמב םירועיש הנובו
 .יוצר אל בצמ הז ירה ,ללוחמה
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 לש תיללכ תוחתפתהל ליבקמב 0 ה תופשב הליחתה חותיפה תוביבס
 תוכרעמ וחתפתה ,םינוש םיללוחמ לש התרעה 8 ה
 שומישב ןויסנ קיפסמ רבטצהשב .(הדמול לתת 0
 וטו = לשמל .חותיפ תביבס התואמ קלחב םירבחמ זאו ,רצומה ןהל ,רתוי תומדקתמ םירבחמ תוכרעמ חותיפב ל ב תובכרומל ךופהה סחיה םג ןבוה ,תויתורידיה םירמומ ה רד ה
 היצקארטניא יכסמ רוציל תרשפאמ תכרעמה .וזב ה

 תכרעמה לש םירבחמה תפשב הבתכנש בשחמ ה ןתינ ,רתוי תבכרומ היצקארטניאב ךרוצ שי םא .הבר =
 , .(לקספל המוד הפש וז סטו לש הרקמב)

 לע םירבחמה תכרעמ .תויעב שי וזכ חותו

 ,הלש םירבחמה תפשמ הבר הדימב קי יה - -

 יתש הלא השעמל .םירטמרפ תרבעהו לועפיתה ו

 .ידוסי אל ןפואב דחי תורבוחמה ןתוהמב תונוש חותיפ למס

 רובע תנכתמל קוקז ןיידע ,וזכ םירבחמ תכרעמב שמתשמ ה

 תא רידגהל עדוי וניא ךכל ףסונ םאו ,םירבחמה תפשב " % -

 םיקלחה ינש ןיב קותינהש ירה תונכיתל טרפמ לש הרוצב ושהה

 .רימ ִ

 (םידומיל תוינכת חותיפב ומכ) הדמול תו ל .

 םיעבקנ אל הב ,תבצעמ הכרעה לש ךילהתב ללב ךרדב א ;

 תא ללוכה ילגעמ ךילהת ידכ ךות אלא שארמ םייפוס תונכית ל

 :םיאבה םיירקיעה םיבלשה

 תורטמ תבצה - יללכ ןונכת

 טרופמ ןונכת

 יה

 תונכית םייוניש תעיבקו תורטמ לומ הקידב

 תווצה ירבח לש הכרעה

 וי 4
 דעיה להקמ םיגוצנ לש הכרעה

 תבצעמה הכרעהה תואצות חותינ

 ינש ןיב קותינה תיעב תא רתוי דוע הריבגה וז חותיפ תיגטרטסא
 טרפמ תא תתל עדי אל הרומהש קר אל :חותיפה תביבס לש היקלח
 .חותיפה יפואמ האצותכ ,אצמנב היה אל הזכ טרפמש אלא תונכיתה

 הדמול חותיפב תבצעמ הכרעה לש ךילהתל םיאתמה הדובע ןפוא
 תא תוארל חתפמה לוכי וז הדובע תרוצב .(0ה-507060 כטפוקה יורק
 ,םחותיפ ידכ ךות ,דימלתה םתוא האריש יפכ חותיפה ירצות לכ ךס
 רצותה תא הבר תולקב ךירעהל ןתינ ךכ .חותיפה לש בלש לכב
 םישקבתמה םייונישה תא ידיימ ןפואב םשיילו ,חותיפל דומצב
 ,וז הכרעהמ האצותב

 0-5090"ב תוכמותה הלאכל םירבחמה תוכרעמ תא גווסל ןתינ
 .011-50ז000 טצוקח יורקה הדובע ןפואב תוכמותה הלאכלו 698
 חתפמ ןיכמ וז הדובע תרוצב .ןדיעו לגול תורבח י"ע תונורחאה םינשב ץראב וחתופ 50166:[01ח תדובעב תוכמותה םירבחמ תוכרעמ
 כ ,ררפנ ןפואב דמולה םע היצקארטניאה ךסמ יביכר תא הדמולה
 .(תויופעתסהה ץע ,המירזה םישרת) הדמולה לש יגולה ךלהמה עבקנ ןכו םייפיצפסה םיללוחמה לכ ירצות ןיב היצרגטניאה תעצבתמ ףסונ ללוחמב .'וכו היצמינא ללוחמב היצמינא פרג וחמב הקיפרג ,טסקט ללוחמב טטקט :ול ידועייה ללוחמב ביכר

 סה-56ז60ה כטצוקה תכרעמ תויהל הבורק (כטטצ\ םירבחמה תכרעמ
 ינש םע םידבוע ןכ םא אלא אלמ ןפואב תאז תמשיימ הניא ךא
 .הזל הז םירושקה םיבשחמ
 תכמות 6סטפ6 01 46ווסח םשב שוטניקמה בשחמל חותיפ תכרעמ
 בצממ רובעל ןתינ וז תכרעמב .0ה-500007ה ןונגסב אלמ ןפואב
 השוע םיתעלו ןיטולחל תיביטיאוטניא הרוצב דימלת בצמל הכירע
 -יופאמה םיטירפתה תטיש דבלמ .ךרועה רובע המצע תכרעמה תאז
 רועיש תיינב לש השיג וז תכרעמב תמשוימ ,םירבחמ תכרעמ לכ תנ
 שומיש י"ע רועישה לש המירזה םישרת לש תיפרג הגצהו הינב י"ע
 םישרת .הדמולב תוירשפאה תויטיסבה תולועפל םימכסומ םילמסב
 .חותיפה תוליעיו תוכיא תא ריבגהל יושע בשחוממ המירז
 תוכמותה חותיפ תוביבס קושל תאצל ולחה הנורחאה הפוקתב
 וללה תוכרעמה .הדמול חותיפ ךילהתל םישורדה םימרוגה תשולשב
 רתוי בוט תובלשמו ,(כה-56ז60ח כטצוקה לש הדובע תרוצב תוכמות
 תועצמאב) תובכרומהו ,(םיטירפתה תועצמאב) תויתודידיה תא
 (הדמולל קר תידוחיי הניאש) וזכ חותיפ תביבסל המגוד .(תונכיתה
 .שוטניקמה בשחמב 1306170870 הנכותה איה

 ןויער תאו תושדחה חותיפה תוביבסבש לאיצנטופה תא םיגדהל ידכ
 לש טקיורפ טוריפב ראתא ,ןכל םדוק רכזוהש ידועייה ללוחמה
 השאה לש ןימה תכרעמ לש תילנומרוה הרקבל הדמול חותיפ
 תירבעה הטיסרבינואב םיעדמה תארוהל גוחה תרגסמב עצובש
 .רלדירפ לעי ר"ד תייחנהב

 הדמולה ינויפאמ
 איהו השאה לש ןימה תכרעמב תילנומרוה הרקבב תקטוע הדמולה
 .ערימ תוסטרכו תוידומיל תויוליעפ :םיירקיע םיביכרמ ינש הליכמ
 ןיאו ,אשונב הנבהו עדי שי דמוללש ךכ לע ססבתה הדמולה ןונכת
 דמולל תנתינ תאז םע דחי .ותישארמ רמוחה תא דמלל הנווכ
 .עדימה תוסטרכמ דומיל תועצמאב עדי ירעפ רוגסל תורשפא
 תונגרואמ ןהו ,אשונל יטנוולרה עדימה תא תוליכמ עדימה תוטטרכ
 -אל ןפואב בוקעל ןכו שקובמה עדימה תא גישהל לק היהיש ךכ
 םיטירפה ראש םע ,םיוסמ ערימ טירפל שיש םירשקה לכ רחא יראניל
 .(11ץק6זד סאו 5ע516הו)
 ףסונ .תוידומילה תויוליעפה םע תודדומתהב רוזעל ודעונ תוסטרכה
 תוליעפל רישי רשק ילבו םע עדימה תוסטרכב טטושל ןתינ ךכל
 תוידומילה תויוליעפה .הבר תידומיל תלעות קיפהלו תמיוסמ
 :לשמל .תילנומרוה הרקבב םימיוסמ םיאשונב תודקמתמ
 רוזחמה ךלהמ לע ןוירה תעינמל הלולגה ינומרוה םיעיפשמ ךיא -
 ?ליגרה
 ?הנושארה תסווה תלבק רחאל תילנומרוהה הרקבה הנתשמ ךיא =

 -בר תולאש תוליעפב תובלושמ ןכ ומכ .היעבה תא רתופו ריבסמה הרקב םישרת ביכרהל איה תידומילה תוליעפב תירקיעה המישמה
 .דמולה תא קודבלו תוחנהל ידכ הרירב
 (םירבאו םינומרוה) 'ןינב ינבא' רפסמ ךותמ תישענ םישרתה תיינב
 .התמצועו העפשהה גוס ,העפשהה ןוויכ ,ןומרוהה - םירבאה ןיב רשקה ינייפאמ תא עובקלו ויניע תוארכ םרבחל ,הינבה רוזיאב םמקמל לוכי אוה .דמולה תושרל םידמועש
 .דבלב ימוטוכיד וניא אוהו ,םהינייפאמו ונבנש םירשקה לכ לש חותינ ללוכ דמולל ןתינש בושמה .ולש תיפרגה הרוצה אלו םישרתה לש תיגולויבה תונוכנה תקדבנ .ךכב הצרי דמולה רשאכ הכרעה רובעי דמולה הנובש םישרתה
 .תילולימה הכרעההו ילאוזיווה ןורתפה דצב הנב אוהש םישרתה תא תינמז -וב תוארל ןתינש הזכ ןפואב ,ךכב הצורה דמולל גצומ ילאוזיו ןורתפ
 תוסטרכמ ףסונ עדימ לבקלו (ןהלש םיבושמהו תוירשפאה תובושתה .תולאשה טסקט ללוכ) תוליעפה טסקטב םילימהמ תחא לכ לע רבכעה תועצמאב עיבצהל ןתינ תידומילה תוליעפה לש בלש לכב
 .הזכ ונשי םא ,עדימה
 אוה ותוא ןכותלו ,ולש םיוסמה דעיה להקל הדמולב תויוליעפה תא םיאתהל הרומ לוכי ךכ י"ע .קימעמ יתונכית עדיב ךרוצ אלל ,םישדח םינכתו תויוליעפ ךורעל רשפאמה ,יתודידי ללוחמ ףרוצמ הדמולל

 תוכרעמל הדמולה תא םיאתהל ןתינ תאזכ הרוצב .דמלל הצור
 .ףוגב תורחא תוילנומרוה
 .הבר תולקב ביחרהלו ןכדעל ןתינ עדימה תכרעמב עדימה תא

 חותיפה תביבס

 הנכות איה ,הדמולה תריציל ונשמתשה הב זוץקטז6גז0 תנכות
 תוינכת תיסחי תולקב רוציל תרשפאמה ,שוטניקמה בשחמל השדח
 בשחמב תונכות ןייפאמה קשמימ ןונגס ותוא ןהלש בשחמ
 ,רייצל ,םינותנ סיסב רוציל וז הנכותב ןתינ ראשה ןיב .שוטניקמה
 תוינכת בותכלו ,םינותנ ףולשל/ןכדעל/טולקל ,םימישרת טטרשל
 םירבחמה תפש .הנכותה לש םירבחמה תפש תועצמאב בשחמ
 ליעפהל ןתינ תאזל ףסונו ,רבד לכל תונכית תפש איה !עקסז1גוא
 לכב טולשל ןתינ ןכו ,ללוחמה לש תויצפואה לכ תא התועצמאב
 המוד הפשה לש תונכיתה ןונגס .ללוחמה י"ע םירצונה םיטקיבואה
 הנכותה .(כפ)6ז (כזוסחוטב קזסקזהתוחווהק יורקה תונכיתב שדח ןונגסל
 דססו 608: 06ח618| ?טזקסיס) יללכ םימושיי ללוחמ השעמל הווהמ

 ןתינש ןוויכ ,הדמולל חותיפה תביבסכ וז הנכותב ונרחב ,(
 ,םינותנ טיסבב תובלושמ תובכרומ הדמול תודיחי התועצמאב רוציל
 תורטמה .םהיניב ילמיסקמ רשק ךותו םישבוגמו םידיחא םיעצמאב
 יבאשמש החנהב ,תויסלק תונכית תופשב וא ,םיצופנה הדמולה יללוחמ תועצמאב םושייל תונתינ ןניא ולאה הדובעה תוטישו
 .םילבגומ חותיפה
 התועצמאב םירצונה םימושייבו הב שמתשהל תרשפאמ הנכותה
 םגו םינותנ תפילש לש המר ;דבלב הפילש לש המר - תומר רפסמב
 ;םיטירפת תועצמאב הכירע תמר :םימיוסמ תומוקמב טלק תסנכה
 תפשב תוינכת תביתכ ללוכ ,הכירע תמר - רתויב תבכרומה המרהו
 י"ע הנכותב שומיש רשפאל ןתינ הלא תומר תועצמאב .םירבחמה
 תויהל ונממ שרוד דימלתה י"ע הדמולב שומיש :םינוש םימרוג
 שרוד ןכותה שיא י"ע הנכותב שומיש ;טלק תסנכהו הפילש תמרב
 הכירע תמר שרוד תנכתמה י"ע שומישו ,הכירע לש המר ונממ
 .תוינכת תביתכו
 חותיפל םימרותה לכל הדיחאו תשבוגמ הדובע תביבס תלבקתמ ךכ
 שממל תרשפאמ וז הביבס .םידימלתו םיכירעמ ,םיחתפמ ,םיכרוע -
 בלשב םג ,תבצעמה הכרעהה ךילהת תא רתויב אלמה ןפואב
 תא םיסנמ וב םדקתמ בלשב םגו ,חותיפה תווצ ךותב - ולש ינושארה
 .רעיה להקמ םידימלתו םירומ םע הדמולה

 .תוסטרכ לש הנבמ אוה 13ץק6ז6976 תנכות תרצויש םינותנה הנבמ
 אולמ יבג לע ,םהמ דחא לכ ,םיגצומה םיסיטרכמ תבכרומ תטטרכ לב
 םנבומב) "תודש" ןכדעלו רוציל ןתינ הזכ סיטרכב .בשחמה ךסמ
 תולועפ הלא תודשל סחיל םג ןתינ ךא (םינותנ יסיסבב יסלקה
 .םיוסמ סיטרכל תיפיצפס וא תסטרכב םיסיטרכה לבל ףתושמ עקרכ לינה תויורשפאהמ תחא לכ עצבל ןתינ - ףוסבלו ;לוק ספ ללוכ ואדיו יטרסו תונומת בלשל ןתינ :םאתהב ביגהלו םחתנל ,םינווגמ םיעצמאב שמתשמ תובוגת טולקל ןתינ ;םישרת תבכרה ,ןוימ ,שופיח ומכ תולועפ גצייל ראשה ןיב ,םיבר םיכרצל (16009) תוימלצב שמתשהל ןתינ ;תישפוח דיב םירויצו םימישרת סיטרבל ףיסוהל ןתינ :םהבש עדימה תא ףלוש הצקה שמתשמו הרקמב הנעצבתתש
 בטיה בלתשמה םינותנ סיסב תונבל תורשפאמ הלאכ תוסטרכ
 תורוצב עדימה תא גצייל תרשפאמ חותיפה תביבסש ןוויכ ,הדמולב
 ןועקטז תטיש ומכ) םינותנ לש תמכחותמ הפילש תרשפאמ ;תונוש
 תא םיעצמא םתואב תונבל תרשפאמו ;(ךשמהב רבטותש ךא\
 לש תידומילה תלעותל םורתל יושעש רבד ,םינותנה סיסבל הדמולה ןיב תיברימ היצרגטניא תגשומ ךכ .הדמולבש תוידומילה תויוליעפה
 .הלוכ תכרעמהו םינותנה סיסב
 .הדמול לש בוט חותיפל ינויחה ,תבצעמה הכרעהה ךילהתב הכימתו ,סה-50ז06ח .69080-ב דובעל חותיפב םיפתושה לכל תורשפא ,רצותה לש ההובג תויביטרגטניא תגשומ ךכמ האצותכו ,'תחא גג תרוק' תחת תואצמנ תויורשפאה לכש ,אוה הלש יזכרמה ןורתיה ךא .םינותנ יטיסב תריציל הנכות הניא םגו הקיפרגל תירועיי הנכות הניא איה :הב תואצמנה תויורשפאהמ תחא לכב החמתמ הניא ףא איהו הדמול חותיפל תידוחיי םירבחמ תכרעמ הניא 11עקטז(3ז8 תנכות
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 יי הדמולב עדימה תוסטרכ

 - 2 3 ר רצ . ומה .עדימ סיסב תיינבל םיבר םילדומ םימייק

 ל 5 5 ,יברריה לדומ - לשמל .םינותנה ןיב םירשקה

 0 - - עדימה תא תונבהל ךרוצ שי לדומה תעיבק

 ו .- סיסבל עדימה תסנכה רחאל .לדומה הנבמל

 ל 5 2 ןנכותש לדומה יפ לע עדימה יטירפ ןיב םירשקה

 3 עובקה הנבמב יוטיב ידיל םיאב םניאש םיבר םירשק

 ו 0 ירשק ,םייביטאיצוסא םירשק ,ןפוד יאצוי םירשק

 תשמה לש ותעדב םילועה םירשק ,תכרעמב תונוש תוכרעמ

 ףסונ דבור הפיסומ הלאכ םירשק תריצי .המודכו עדימה סיסבב

 .?1עק6ז16א( ללב ךרדב ארקנה עדימה סיסבל

 ןיב רשקל וניסינ ,תילנומרוהה הרקבה תדמול לש עדימה תוסטרכב
 םינייפאמה דחא .!1ץקטוד טאו ירשק י"ע םג ראשה ןיב ,עדימה יטירפ
 יטירפ ןיב םירשקהש אוה םיחמומ תמועל םיליחתמ לש םתדימל תא
 ןב ומכו םתסיפתב בטיה םינגרואמ םניא אשונל םייטנוולרה עדימה
 ףולשלו םינוש םימרוג ןיב םייראניל אל םירשק תוארל םישקתמ םה
 ה תרעשה .םישורדה םיטירפה תא תוליעיב
 ק ירחא בוקעל דמולל תיביטיאוטניאו החונ תורשפא
 יפל ןוימו שופיח ומכ ,םייתרוסמה םיעצמאב אקוד ואל עדימ
 עדיה הנבמ תא ססבל םהל רוזעל יושע ,חתפמ תולימו םיסקדניא
 0 | .םתסיפתב
 שק הבר תולקב תנכתל ןתינ 11ץקטז('גז6 חותיפה תנכות תועצמאב
 .(דבלב העבצה) רתויב הטושפ היהת דימלתל םתלעפהש [1ץקטזד אז

 עדימה תוסטרבב רושיקו שופיח תויורשפא

 תא לצנל םג ןתינו ,רפסב ומכ יתרדס ןפואב םיסיטרכב ףדפדל ןתינ
 םיוסמ אשונל יטנוולר עדימ לבקל ידכ שופיחהו רושיקה תויורשפא
 .יראניל אל ןפואב

 איה הנוובה .[1,קטזו<צו ירושיק תחת תואצמנ תוסטרכה לב יו
 םא ןיבו הדשב םא ןיב ,סיטרבכב תגצומה הלימ לכ לע העבצהש
 .וז הלימל יטנוולרה סיטרכה םע שמתשמה תא תרשקמ ,םישרתב

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"

 תרשקמ ןומרוהה סיטרכב השירפמה הטולבה םש לע הנ
 פש ימיכה הנבמה לע העבצה ;וזה הטולבה טובה עבצה ,לשמל
 הלימ לע העבצה :הז הנבמ לש ינולימה שורופל ה תא
 ןומרוהה סיטרבב ןומרוהה תוליעפ לש רואיתב רימל - ןומרוהה
 רבסהב הרורב אל הלימ לע העבצה ;ינולימה 0 ה אל
 הרקבה םישרתב רבא וא םיוסמ ןומרוה םש לע ל הלימל התואב וז הלימ לש רבסהל תרשקמ חנומה יט - תרשקמ
 ירבאו תוטולב ,םינומרוה - תויזכרמה תוסטרבה ב ב
 .המיאתמה תסטרכב תרחבנה הלימה לש סיטרבל ה

 מ

 הדש לש ךרע יפל רישיו ריהמ ןפואב שפחל ןתינ תסטרב ל

 םשי וא ,םינומרוהה תסטרכב "ןומרוהה םשי - לשמל 0 .

 לכב המוד ןפואב השענ הזכ שופיח .הטולבה תסטרכב 'ה -

 ,לשמל םינומרוהה תסטרכב .ךכל דחוימ רותפכ ונשו --

 םימייקה םינומרוהה לכ תומש םע ןולח תחתופ וילע ל 0

 הז ןולחב םיעיפומה םינומרוההמ רחא לע העבצה ה

 .ןלש סיטרכה לא דמולה תא הריבעמ

 הנשי ,תכרעמב תיזכרמה תסטרכה איהש ,םינומרוהה תסטרבב 3

 ידכ םהיניב הבילצמו םינוירטירל רפסמ תלבקמה שופיח תורשפו

 לב שופיח - לשמל .םישקובמה םיאנתב םידמועה םינומרוה או 6

 ינש ביצמ הז שופיח .הזיפופיההמ םישרפומה םיידיטפפה ארו

 הדשה םגו 'דיטפפ' ךרעה תא ליכי 'ימיכ הנבמ' הדשה :םינוירטירק

 םיאנתה תרדגה רובע .'הזיפופיה" ךרעה תא ליכי 'השירפמ הטולבי

 הלא תונולח .הרזעה תונולחב שמתשהל ןתינ םידדוקמה תודשב

 םיכרעה לכ תא םיארמ ;(תודשה רחא םשב העבצה ייע םילבקתמה)

 תבתוכ הלאה םיכרעה דחא לע העבצה .הדש ותואב 0 -

 בותכל םג ןתינ תאז םע דחי .םיאתמה הדשב ,דמולה רובע ,ותוא

 .תועמשמ ילעב םילימ יקלח ףא וא ,הלא םיכרע ישפוח ןפואב

 תיאשונ הלימ לכל רבסה סיטרכ אצמנ הב םיחנומה תסטרבב .4
 ירבא ,םינומרוה ומכ) אשונ יפל חנומ שפחל תורשפא שי ,תכרעמב
 ןכו ,(םייללכ םיגשומ ,םייגולויזיפ םיכילהת ,םיימיב םינבמ ,הרטמ
 לכ לש יתבאפלא סקדניאב םיוסמ חנומ שפחל תורשפא הנשי
 .םיחנומה

 דמולל יתודידו קשמימ
 יתודידי קשמימ תולקב תנכתל היה ןתינ חותיפה תנכות תועצמאב
 תונושה תולועפל (וטטח) תוימלצב בר שומיש השועה דימלתל
 .הז קשמימל המגוד אוה אבה םישרתה .עדימה לש תיפרג הגוצתבו
 .םינומרוהה תסטרכב (ןגורטסא) ןומרוה סיטרכ והז

 ןגורטסא :ןומרוהה

 :ימיב הנבמ

 :אתל רושוק

 (ץויב ינפל רקיע :השירפמ הטולב

 דש ,סומלתופיה ,הזיפופיה ,םחר :הרטמ ירבא

 םחרה תיריר תובעתה לע יארחא :םחרב
 .םחרה רוזחמ לש יביטרפלורפה בלשכ

 0₪814-ה רורחיש ענומ :סומלתופיהב
 .ותריגאו ותריצי דדועמ רא .םיאתהמ

 ןורטסגורפ
 .811-ו 111 תשרפה רדועמ :הזיפופיהב

 רוזח |( שפחל ךשמה 5

 םיאנת יפל ותרדס הקלקה םינומרוה ףודפד | ןמזה -העבצהה הלעפה רוחאל הרזח שופיח תסטרכ למס תוארוה

 טירפתה
 לש ישארה
 70 001 / תובחרתהה למס = ₪ עדימה תוסטרכ

 .דמולל קשמימה :עדימה תוסטרכב םינומרוהה תסטרכמ ןגורטסא סיטרכ

 :סיטרכל םירבסה
 .שוטניקמה בשחמ לש יט .םינומרוהה תסטרכב -רדנטסה ןולחל המודה ןולחב טסקט ליכמ 'ןומרוהה תוליעפ' הדשה ןומרוה םש יפל רישי שופיח רשפאמ 'ןומרוה שפח' רותפכה .םיאנת .יטנוולר עדימ לבקתי דיימו יפל ףודפד רשפאמה רותפכ השעמל והז .םיאנת םתואב דמועה (שי סיטרכב המושרה הלימ לכ לע עיבצהל ןתינ דיה ףכ ןמס תועצמאב םא) ףסונ סיטרכ לבקל םיצורו ,םימיוסמ םיאנתב םידמועה םינומרוה .סיטרכה לש ןותחתה קלחב םיזכורמ שופיחהו רושיקה ירותפכ לש םי/סיטרכ ונאצמ רבכ רשאכ םישמתשמ 'שפחל ךשמה' רותפכב
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 תוידומילה תויולועפה
 :תומר יתשב תויוליעפמ תובכרומ תוידומילה תויוליעפה
 תונוכמה תויוליעפ תללוכו רתוי הטושפה איה הנושארה המרה .1

 דמולה תא איבהל ולא תויוליעפ תרטמ .'עדימ שופיח תויוליעפ"

 םייגולויבה םירשקה תנבהל ,עדימה תוסטרכב שומישב הטילשל

 תויונמוימ תשיכרלו ,םש םיגצוימה עדימה יטירפ ןיב םירושיקהו

 .רתוי תובכרומה תויוליעפה םע דדומתהל ול ורזעיש עדימ שופיח

 ךות תילנומרוה הרקבב תויעב ןורתפ תללוכ תבכרומה המרה .2

 םימישרתה לש תומבסומה יפ לע ,הרקב ימישרת לש הינבו הגצה

 .עדימה סיסבב םיגצומה

 תויעב ןורתפל תויוליעפה הנבמ
 תויעבב תודקמתמ תויוליעפה .ןייפואב תוחותפ ןה ולא תויוליעפ

 תבכרומ ןוירה תעינמל הלולג - לשמל .תילנומרוה הרקבב תומיוסמ

 ךלהמ לע הלא םינומרוה םיעיפשמ ךיא .םימיוסמ םינומרוהמ

 אוהו בר טוריפב דמולל היעבה ראותת ללכ ךרדב ?ליגרה רוזחמה

 דמולה לכוי בלש לכב .תוחנמ תולאש רפסמ הדמולה י"ע לאשיי

 תולאשה טסקט ללוכ) תוליעפה טסקטב םילימהמ תחא לע עיבצהל

 תפסונ היצמרופניא לבקלו (ןהל תוירשפאה תובושתהו תוחנמה

 !1ץקטז"ה תקינכט תלעפה השעמל וז .וזכ הנשי םא ,עדימה תוסטרכמ

 הרזחו עדימה תוסטרכל רישי רוביח ךות הלאשה טסקט לע דאז

 , .הלאשה ןורתפ ךשמהל םשמ הריהמ

 ריבסמה הרקב םישרת ביכרהל איה דמולה לש הבושחה ותמישמ

 ומרוה) 'ןינב ינבא' רפסמ ךותמ תישענ םישרתה תיינב .היעבה תא

 <תוידומיל תויולועפ> /

1 
 חתנל ידכו הרבעמה תוקידב תואצות תא ןיבהל ידב

 תונבל ךל יאדכ ,לטסירק לש הבצמל תויורשפאה תא

 תויעב אלל השא לצא ילנומרוהה הרקבה םישרת תא

 .תוירופ
 :תויחנה
 םיאצמנה םינומרוההו םירבאה תא קר םישרתל סנכה -
 תועפשה תא םישרתב לילכת לא) םיביכרמה ןולחב
 .(הזיפופיהה לע ןורטסגורפה

 .עדימה תוטטרכב רזעיהל לכות ,עדימ ךל רסח םא -

 ךניא יכ םא הינבה לש בלש לבב הכרעה לבקל לכבות -
 .ךכב בייח

 רותפכ תא קילקת םא םג קחמיי אל הנבתש םישרתה -

 .תוליעפה םויס דע ךסמה לע ראשייו ,ןותחתה ץחה

 .ןוכנ - הזופופוה <-> הלחש :רשקה
 .ןוכנ - הזה רשקב 158 ןומרוהה - -
 .ןוכנ ונוא - 811 ןומרוהה תעפשה ןוויב -

 .ןוכנ - הזה רשקב 1.8 ןומרוהה - -

 !םינוכנ - 111 תועצמאב רשקה ינייפאמ לב --

 מולה ,תוליעפה לש הז בלשב .ישארה תוליעפה סיטרב

 .ןוולעה ינמיה ןולחב
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 "הכרעה לבק [[[   ןורתיפ לבק | ₪[ | עדימ תוסטרכ

 קב םושרת תונבל שרדנ ד
 אה .תוומופ תועב ללה ל לגלגתמה ןולחב תועופומ הכרעהה תואצות .הכרעה שקיבו םירשק ינש הנב

 ית ו

 רוזיאב םמקמל לוכי אוה .דמולה תושרל ודמעיש (םירבאו םונ

 .ולדוגו ונמיס ,רשקה ןוויכ תא עובקלו ויניע תוארכ םרבחל .הינבה

 תכרעמ תומכסומ יפ לע הדמולה י"ע םישענ םירבאה ןיב םירוביחה

 תוסטרכבש הלאל םתרוצב םימודה םימישרת רצוי דימלתש רב וז

 תוסטרכ ימישרתב רזעיהל דימלתה לוכי הינבה ךלהמב) ו

 .(ערימה
 .תידומיל תוליעפב היעב ןורתפב םיוסמ בלש ראתמ אבה םישרתה

 סומלטופיה

 הזיפופמיה

 עיפומ תוליעפה טסקט .ןימימ הטמ

 (ידועייה הדמולה ללוחמ) תויוליעפה ללוחמ
 םיליגרתו תויוליעפ ךורעלו בותכל ,ךכב ןינועמל רשפאמ ללוחמה
 .והשלכ בכרומ ינכט עדיב וא תונכיתב ךרוצ אלל ,תילנומרוה הרקבב
 תושדח תויוליעפ רוציל ,םידומיל תוינכת ןנכתמ וא הרומ םילוכי ךכ
 םיוסמה דעיה להקל הדמולה תא םיאתהלו ,תומייק תויוליעפ ךורעלו
 .םהלש
 רשפאמה תוליעפ תכירע סיטרכ (1) :םיקלח ינשמ יונב ללוחמה
 תפש (2) ;םימישרתה תירפסל הרקב ימישרת תיינבו ,תוליעפב לופיט
 ןיבו ,המצע תוליעפה ךלהמ תא בותכל תרשפאמה תידועיי םירבחמ
 לכל םיבושמה ,תוירשפאה תובושתה ,תולאשה תא עובקל ראשה
 .הרקבה ימישרת תיינב תולטמ תאו ,הבושת

 תויוליעפב לופוט
 .ךכל דחוימ סיטרכב השענ תויוליעפב לופיטה

 םישנ תווחא :תוליעפה תכידע ןולח
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 -ת 12ו5ו4ופ

 איה .ןוירהל סנכיהל תלוכי יא בקע אפורל העיגמ השא
 ןלהל .המדב םינומרוהה תומר תעיבקל תוקידב תרבוע
 היתואצות תאש הקידבב קלקה .ושענש תוקידבה
 .לבקל ךנוצרב

0- 

 0011 תקידב .א

 .ןגורטסא תקידב .ב
 .ןורטסגורפ תקידב .ג

 ל (2...יסמ םישרתל ךל

 15 :ןורחאה םישרתה רפסמ

 תויוליעפ תכירע סיטרכ

 :םיביכרמה ירפסמ

 11-ןפימולכ 1-דש
 12-01 2-םחר
 84 3-הלחש
 14-ןגורטסא 4-סומלתופיה
 15-11[ 5 -הזופופיה
 16-ןורטסגורפ 6-היילש
 17-קןש 7-םד
 18-לנוגרפ 8-אפור

 19-ןיביהניא
 9-ןיטקלורפ
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 :תולועפ ןעט

 הנושאר היעב
 לטסירק
 םישנ תווחא
 תועמדו עזי םד
 תורגבתהה ליג
 העינמ יעצמא
 'א עדימ שופיח
 חרוא

 :תוליעפ לוהינ תודוקפ
 :ךסמ לוהינ תודוקפ <

 טסקטה תונולח תא הקנ - -ח
 ןוילע טסקט ןולח הקנ - -ח1
 ןותחת טסקט ןולח הקנ - 2
 המגודל םישרת הארה - -]
 המגודל םישרת קחמ - -ט
 ןולחב טסקט ןרקה - -1

 ןותחתה ילאמשה

 דמול סיטרכ [

 ןולחב העיפומ המצע תוליעפה .'םישנ תווחא' תולועפה תכירע בצמב ,תוליעפ תבירע סיטרב
 .תולועפה טסקט תכירע ךרוצל םילילמת דבעמכ דקפתמה ןימימ לגלגתמה

 :סיטרכב םייזכרמ תונולח ינש םימייק
 תויוליעפו תונכומ תויוליעפ) הדמולב תויוליעפה תומש ובו ןולח
 .ישפוח ןפואב ךרועה י"ע תועבקנ תויוליעפה תומש .(הכירעב
 .הכירעה ןולחל תוליעפה תא תנעוט הלא תומשמ רחא לע העבצה
 וז תוליעפ ךורעל ןתינ .תוליעפה 'טירסת' עיפומ הכירעה ןולחב
 תיברימ תושימג תגשומ ךכו ,םילילמת דוביעל םימודה םיעצמאב
 .הכירעב

 לכ תומש םיעיפומ ובו ,םיביכרמה ןולח אוה סיטרכב ףסונ ןולח
 רפסמ עיפומ םש לכ דילו (תודרפנ תומישרב) םינומרוההו םירבאה
 .תוליעפה טירסת תביתכ ךות וילא סחייתהל רשפאמה יוהיז

 :תוריש ירותפכ םה סיטרכה יביכרמ ראש
 תאצמנה תוליעפה תא ןוטילקתב רמוש :'תולועפ רומש' רותפכ
 הרימשה .הלש תמדוקה הסריגה תא קחומו ,הכירעה ןולחב עגרכ
 תושימג רשפאמה הנבמ ,ינוציח טסקט ץבוקכ תישענ טקסידב
 .םינוש דעי ילהקל הדמולה תזיראב
 .השדח תוליעפ תכירעב חותפל רשפאמ :'השדח תוליעפ' רותפב
 הצריש עגר לכב רובעל הרומל רשפאמ :'דמול סיטרכ' רותפכ
 םג .דימלתכ ךרוע אוהש תוליעפה תא תוסנל םשו ,דימלתה סיטרכל
 םייומס הלא ךא ,הרומל תוריש ירותפכ םנשי דימלתה סיטרכב
 לע הרומ דיה ףכ) אבה םישרתב םייולג הלא םירותפכ .דימלתהמ
 :(תוליעפה תכירע סיטרכל רבעמ רשפאמה ,יזכרמה רותפכה
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 איה .ןוירהל סנכיהל תלוכי יא בקע אפורל העיגמ השא

 ןלהל .המדב םינומרוהה תומר תעיבקל תוקידב תרבוע

 היתואצות תאש הקידבב קלקה .ושענש תוקידבה
 .לבקל ךנוצרב

 .00811 תקידב .א
 .ןגורטסא תקידב .ב
 .ןורטסגורפ תקידב .ג
 .ש5 תקידב .ד
 .1.71 תקידב .ה
 .ןתש תקידב .ו

 ןורתיפ לבק עדימ תוסטרכ ₪

 תוליעפ לש תינויסנ הצרה ראשה ןוּב םירשפאמה ,הכירעה ירותפבכ םייולג וב בצמב תולועפה סיטרכ
 .םימישרתה תירפסל םפורוצו םימישרת תכירע ןכו הבירעב

 ךורעל וא בותכל ותרטמשכ) הדמולה םע הרומה לש היצקרטניאב
 םישרתה תיינב ןולח ןיב) םיאבה םירותפכה ואריי (תויוליעפ
 :(םיביכרמה תונולחל

 וב ,הרומה סיטרבל רובעל הרומל רשפאמ :'תוליעפ ךורע' רותפכ
 .תוליעפה תכירעב ךישמהל וא ליחתהל לכוי

 יפכ התליחתמ תוליעפ ליעפהל הרומל רשפאמ :'לחתה' רותפכ
 םא םג ,שדחמ ליחתהל הרומה לוכי תע לכב .דימלתה התוא לבקיש
 .תוליעפה ךלהמב אצמנ אוה

 וב ,זרוזמ תוליעפ תצרה בצמל רובעל הרומל רשפאמ :'גלד' רותפב
 וא הכרעה םהילע לבקלו םימישרת תונבל חרבהה תינמז לטבתמ
 לובי ךכ .הרירבדבר תלאשל הנובנה הבושתה תא אוצמל חרכהה
 תולטמב בכועיש אלב תוליעפה תמירז ןפואמ םשרתהל הרומה
 .דימלתה

 -נומרוה הרקב םישרת תונבל הרומל רשפאמ :'םישרת רומשי רותפכ
 שקבל הינבה םויס רחאלו ,דימלתל םינתינה םיעצמא םתואב ,תיל
 םישרת לכ .הדמולה לש םימישרתה תירפסב םישרתה תרימש תא
 תסטרכמ קלח םה הלא םיסיטרכו ,דרפנ סיטרבב אצמנ תכרעמ
 םימישרתה .דימלתל יולג ןושארה סיטרכה קר הבש תויוליעפה
 ךייש אל םישרתה רמולכ ,תויוליעפה לכ תא תרשמה רגאמ םיווהמ
 .תרחא וא וז תוליעפל
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 | הכרעה לבק

 םירבחמה תפש תועצמאב תויוליעפה טירסת תביתכ

 תידועייה

 תורוש תובלושמ וב ליגר טסקטב תוליעפה תבתכנ הכירעה ןולחב
 גצות ןפוא הזיאב תועבוק הלא תודוקפ .הרקב תודוקפ תוליכמה
 .דימלתל תוליעפה
 תוליעפה ךשמהש ךכל תמרוג --60ח0080ט הליכמה הרוש ,המגורל
 ךרוצה לע העדוה .ךשמהה רותפכ לע רימלתה תעבצהב חנתוי
 היצקארטניאה ןולחב הדמולה י"ע תבתכנ ,ךישמהל ידכ העבצהב
 בתובש ילבו --6סחווחטט הדוקפה שוריפמ קלחכ יטמוטוא ןפואב
 --טשג!טגוט 4 הליכמה הרוש - לשמל וא .ךכל גואדל ךרטצי תוליעפה
 ,4 רפסמ הירפס םישרתל דמולה םישרת תא תוושהל תכרעמל הרומ
 הליכמה הרוש .הנבש םישרתל הכרעה שקבי דמולה רשאכ
 .ךשמהב דימ העיפומה הרירב-בר תלאש לע הדיעמ ו
 הב הדוקפ לכ ,תאז םע דחי ךא רתויב הטושפ םירבחמה תפש רומאכ
 לע .תילנומרוהה הרקבה אשונב תויוליעפל תורישי הרושקו תכמות
 .התוטשפ תורמל ,רתויב תיביטקפא איה הפשה ןכ

 טקיורפה םוכוס

 חותיפל תוטיש םיגדמ ,תילנומרוה הרקבל הדמול חותופל טקיורפה
 תכרעמה תובכרומ .הל ידועיי ללוחמו הדמול לש תבכרומ תברעמ

 .תילנומרוה הרקבב היעב ןורתפ - איהו הרורב הרטמ םג תכרעמה הביצמ תוחיתפה םע דחי .תונותנ ןינב ינבאמ
 אלל תוידומיל תויוליעפ תונשלו ףיסוהל רשפאמ ידועייה ללוחמה
 תא קמועל ריכהל ךרוצ אללו ,דחמ תיתונכית תונמוימב ךרוצ
 ךדיאמ יללכ הדמול ללוחמ לש תונווגמהו תוברה תויצפואה
 ךכ .(יפיצפסה דומילה אשונל תויטנוולר ןניא ןבורש תויצפוא)
 הדמולה תא םיאתהל םידומילה תוינכת ןנכתמ וא הרומה םילוכי
 רשפאמ תוליעפה תביתכ ךילהת .םהלש םיוסמה דעיה להקל
 לש בצממ רובעל הבר תולקב ול ןתינ .בתוכל הבר תושימגו תויתריצי
 לש קלח לכמ תידיימ םשרתהל ךכבו ,הרזחו דימלת לש בצמל הרומ
 סחייתהל ןתינ .םיוסמ ןמזב הנשמ וא בתוכ אוה התוא תוליעפה
 תצרה ידכ ךותו ,ונבנ אל דועש םימישרתל ףאו הירפס ימישרתל
 תא ךישמהל דיימו ,הירפסל םישרתה תא ףיסוהל ,דימלתב תוליעפה
 חותיפה תטיש תא םשייל תורשפאמ ולא תויצפוא .דימלתכ הצרהה
 םג תמייק .ידועייה ללוחמב שומישה יבאל םג 0ח-50זטשה [כטצושח
 ולכ י"ע תאז ,הבר תולקב עדימה תוסטרכל םינכת ףיסוהל תלוכיה
 ילכ בותכל ךרוצ אלל ,11ץקטז6גזט חותיפה תנכות לש םינכומ הכירע
 .תויוליעפה תכירע רובע השענש יפכ ,םיידועיי הכירע
 יעצמא לש זמאתהה ךילהת תא עצבל רשפאמ ידועייה ללוחמה
 לש םושיי יבילהתב .לעפומ אוה הב תמיוסמ הדימל תביבסל דומילה
 המאתהו (300ק1ו00) ץומיא - םיכילהת ינש םיעודי םידומיל תוינכת
 אל רבלב ץומיא רשפאמה םידומיל תינכת הנבמ .(303קווו0ח)
 ,םיחתפמה תונווכ יפ לע ,תינכתה לש אלמ םושיי ללכ ךרדב רשפאי
 לש םינייפאמ - הל םייפיצפס םינייפאמ שי הדימל תביבס לכלש ןוויכ
 ,היצביטומ ,םדוק ידומיל עקר ,םידימלתהו םירומה תיסולכוא גוס
 ינויח ךילהת אוה המאתהה ךילהת ןכ לע .דועו ידומילה רשקהה
 -שחוממ דומיל תכרעמ לכו דומיל תינכת לכ לש חלצומה המושייל
 .תב
 הל שי :יסחי ןורתי תבשחוממ דומיל תכרעמל יתעדל שי הז ןינעב
 הדימלה תביבס לש תויפיצפס תושירדל םאתהב תונתשהל לאיצנטופ
 רוחבל קר ללכ ךרדב ןתינ ,דומילה תורגסמ ראשב .תמשוימ איה הב
 תינכת לש הדימלה ירמוחב םימייקה הלא ךותמ םימיוסמ םיאשונ
 .םידומילה

 םוכיס

 טעמ .םלוכ טעמכ - רעצה הברמל ?הדמול חותיפמ דחפמ ימ - ןכבו
 ןכותמ לודג קלחו ,הדמול חותיפב תוקסוע תוירחסמ תורבח דואמ
 דרשמ .דבלב םיירחסמ םילוקישמו ידוסי אל ןפואב תאז השוע
 םידומיל תוינכתל הדיחיב - לשמל ,חותיפב טעמ קסוע ךוניחה
 םע םישענ םירבדה םש םג ךא ,םידומיל תוינכתל ףגאבש תובשחוממ
 תסינכ םצע לע רבע לכמ הדימתמ תרוקיב ךותו םימצמוצמ םיבאשמ
 .חותיפה ךילהתל דרשמה

 תחא איהש ,הארוההו אשונל תורע ןה םג ץראב תואטיסרבינואה
 תופידעב תויהל הכוז הניא ,הטיסרבינוא לכ לש דוסיה תורטממ
 ומיקה תובר תואטיסרבינוא ,רתוי בוט בצמה ל"וחב .דחוימב ההובג
 - הקסרבנ לש קסידואדיוה תצובק ומכ) םוחתה תא םויכ תוליבומ ןהו םייאמצע םיפוגל וכפה רבכ הלא תודיחימ המכ .הל הצוחמ ףאו הטיסרבינואה ךותב תולעופה ,הארוה יעצמא חותיפ ךרוצל תודיחי
 ,(נא6סז35%8 \/10600156 [כטפושה / קזסטטסזוסת (כזסטק
 תמייק וז השוחת .הירפסב םירפסב םישמתשמש יפכ ןהב שמתשהל םידימלתל רשפאלו ,ןשכרל וא ןגישהל קר שיו תובר תונכומ תודמול ןנשיש השוחתה תמייק ץראב םיבר םייכוניח תודסומב
 וניא םייקה רמוחה בור .יתעדל ןוכנ וניא רבדה .המודכו הקיטמתמ ,היגולויב ,האופר ומכ ,םיילסרבינוא םינכת לש הארוה יבגל דחוימב
 ותואב םייפיצפסה םיכרצל ןמיאתהל ןתינ אל ןכלו ,ןתונשל ןתינ אלש ךכ ונבנ תומייקה תודמולה בור תאז דבלמ .התואנ תיטקדיד המרב
 ךרדב תונושה תוארוה ,הלעפה תוארוה שי הדמול לכל .יכוניח דסומ
 וחתופש תודמולב הז אשונ ןוכנ דוחיב) תרחא הדמול לש ולאמ ללכ
 תואצות זוכירו הדימלה לוהינ אשונ לכ .(מבי לש םיבשחמ ורקימל
 ליעפהל ידכ .ללכ ךרדב ירשפא וניא אוה םג םירימלתה לש םתדובע
 םידימלתהו םירומה תא הליחת רישכהל שי חלצומ ןפואב הדמול
 וללה םימרוגה לכ .תובורק םיתעל אוה םג חנזומש ןינע ,הב שומישל
 תומוקמב חתופש ידומיל רמוחב ליעי שומיש םיענומו דחי םיפרטצמ
 .םיירחסמ םיפוג י"ע וא םירחא

 חותיפ תוטישב ךא ,רקי םנמא ךילהתה .הדמול חותיפמ דחפל ןיא
 רצייל הריבס העקשהב ןתינ ,הז רמאמב יתראית ןתוא ,תומיוסמ
 םינוש םייפיצפס םיכרצל תמשוימ תויהל לאיצנטופ תלעב תכרעמ
 .תובר דומיל תועשלו
 הדמול חותיפ אוה יתראיתש חותיפה תוטישב יזכרמה ןויערה
 חותיפה רשאכ ,תידועיי םירבחמ תפש םג ללוכה ,הל ידועיי ללוחמו
 תעש חותיפ .םייללכה הדמולה יללוחמ תועצמאב אקוד ואלו 4 וגעסטז תנכות תמגודכ הקזח חותיפ תביבט תועצמאב השענ ומצע
 הדמול ללוחמ תועצמאבו ,ליעי וניא תונכית תפשב דימלתל דומיל
 יתשב .רועישה לש יטקדידה ויפוא לע תובר תולבגמ ןנשי יללב
 .םינושה םישמתשמל רצותה תא םיאתהל היעב שי תויורשפאה

 חותיפה ירצות ךא לורג ןכא אוה הדמול חותיפל שרדנה ץמאמה
 תויומכ םע תדדומתמה תכרעמ איה ,יגולונכטהו הובגה ךוניחב הלכו ידוסיה ךוניחב לחה ,ךוניחה תכרעמ .ךוניחה תכרעמל םויכ םיינויח
 חותיפב העקשהה ןכל .תויונמוימו הלכשה שוכרל ןינועמה רבוגו ךלוה םידימלת םרז םעו בכרומ ידומיל רמוח לש תולדגו תוכלוה
 השענ חותיפה ךילהת םא ,הליעי ףאו ,יתעדל תקדצומ הדמול
 .תומדקתמ תוטישב

 ו שיינתנו חונמ קנתה פקח נ-וכ חמת קהה קמפהקנ ילכו מהסכום נב ו וו ו

 תכרעמל בתכמ

 תועט בשחמ ישנא לצא העיפוה הנורחאל

 הרקב םישרת לש תישפוח הינבו עדימ רגאמב ישפוח טוטיש ומכ םיחותפ הדימל יבצמ דמולה ינפב הדימעמ הדמולהש ךכמ תעבונ

 ."בשוח השעמ" תכרעמ דובכל
 -יאור ;"לע ,לעד ןויכ אתשבש" ורמא וניל"זח
 ישנא ;ח"לט הזל םיארוק םיאקנבו ןובשח
 לכל ףתושמה .ינשקע גב לע םירבדמ בשחמ
 תוזיגרמ תויועט ןנשיש ,ןויערה אוה הלא
 יתנווכ .ןפוא"םושב שרשל חילצמ ךניאש
 .תוינושל תויועטל םעפה

 ןוזיה" איה וזכ תועטל תיסלקה המגודה
 היה "ןוזיה" הלמה תא איצמהש ימ ."רזוח
 -לכמ .תיבפלאנא םתס וא ,שדח הלוע הארנכ
 .ספאל ופאש תירבעב ויתועידי ,םוקמ
 םשכ ,"ןוזיה" רוציל רשפא-יא ןיזה לעופהמ
 ."םוקיה" רוציל רשפא"יא םיקה לעופהמש
 האבה ךכ .המקה ומכ ,הנזה אוה םצעה-םש

 אלו הצרה ,םוריה אלו המרה ,אוביה אלו
 "קבדיפ"ל ןוכנה םוגרתה .האלה ןכו ,ץוריה
 ,ןוקיתה יצמאמ לכ תורמל ,לבא ,בושמ אוה
 תואצרהב עיפומו רזוח הזה שובישה
 .בשחמ ישנא לש םירמאמבו
 -ירסח לש אלא םירוב לש אל ,תרחא תועט
 אל ."החמומ תכרעמ" יוניכה איה ,ןויגיה
 .ראות-םשל וא תוכימסל הנווכה םא רורב
 הניא רבודמ הבש תכרעמה ,םוקמ-לכמ
 ףילחהל האב איה אלא ,החמומל תכייש
 אלא ,המצעב החמומ הנניא םג איה .ותוא
 םוגרתה .הבקנ איה תכרעמ ןכש ,תיחמומ
 תכרעמ אוה טאקטמ 5ץפסטחו לש קייודמה
 ןווכתה קוידב המל ןיבהל השק .תיחמומ
 .שבושמה יוניכה תא איצמהש שיאה

 עקתית איה םגש ששוח ינאו ,השרח
 "סופיט-יבא" :איקהל אלו עולבל אל ,וננושלב
 ,תובא אוה בא לש םיברה .(הריצב ת"יבה)
 תובא ,ןוזמה תובא - תוכימסבו ,םיבא אל
 ןוכנ .וניתובא-יבאו ןוזמ-יבא אלו .וניתובא
 ,ףידע לבא ,סופיט-תובא רמול אופא היה
 ,תחא הלמכ סופיטבא לע רברל ,יתעדל
 -ימר רבכ םירמוא ןיא .םיסופיטבא םיברבו
 ,םילוקמר אלא עונ-תונורקו רוא-ילדגמ ,לוק
 .םיעונורקו םירולדגמ

 דוגיא) הימונוגראל תילארשיה הדוגאה
 !םכביל תמושתל (א"ליאב ימונוטוא החמתמ

 ילועבג ןמחנ
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 קיו
 סכנה בשמה 0

 : סוניכה |
 יעיבשה יצחאה =

 תיתוכאלמ הניבל

 תיתוכאלמ הניבל

 יעיבשה ילארשיה סוניכה

 תבשחוממ היארו תיתוכאלמ הניבל

 1990 רבמצדב 26-27 ,היבכמה רפכ

 תילארשיה הדוגאה לש תיתנש השיגפ אוה סוניכה

 היארל תילארשיה הדוגאהו תיתוכאלמ לסמל

 .א"ליאב תוחמתה תוצובק ןהש ,תבשחוממ

 הניבל םירושקה םיאשונב םירמאמ םינמזומ

 :םיאבה םיאשונה ללוכ ,תבשחוממ היארו תיתוכאלמ

 תיביטקודניא הקסה

 עדי תשיכר *

 ךוגיחו תיתוכאלמ הניב *

 תיתוכאלמ הניב תופש *

 תיטמוטוא הקסה *

 םייביטינגוק םילדומ *

 החמומ תוכרעמ *

 תויעבט תופש דוביע *

 שופיחו ןונכת *

 עדי לש הקיגולו הירואית *

 תורוצ יוהיזו הנומת דובע *

 תבשחוממ היארו הנומת חותינ *

 תיתוזח הסיפת *

 הקיטובור ,םימושי *

 שי .תינכתה תדעו ידי לע וקדבי ושגויש םירמאמה

 ריצקת וא אלמה רמאמה לש םיקתוע העברא שיגהל

 .םירמאמה ץבוקב ועיפוי ולבקתיש םירמאמה ;בחרומ

 הדעוה לש שארה יבשוי לא עיגהל םירמאמה לע

 םירבחמל תועדוה .1.6.90 םויל דע תואבה תובותכב

 1.9.90 דע וחלשי

 תבשחוממ היאר תיתוכאלמ הניב

 ןייטשקורב דרפלא 'פורפ ןמדלפ ישי ר"ד

 תיתוכאלמ הניבל יעיבשה סוניכה תיתוכאלמ הניבל יעיבשה סוניכה

 תבשחוממ היארו תבשחוממ היארו

 בשחמה יעדמל הטלוקפה תישומיש הקיטמיתמל הקלחמה

 ןוינכטה עדמל ןמציו ןוכמ

 32000 הפיח 76100 תובוחו

 ..רתוי בוטל ךפוה רתויב בוטה
 .רתוי בוט ריחמב
 לארשיב הנושארל הגיצמ רזייל תוספדמב םלועב 1 'סמ תיאקירמאה הרבחה [ןס
 :םלוכמ םדקתמהו שדחה רודה תא

 .רתוי יביטקרטא ריחמב ,הקיפרג רתוי ,םיעוציב רתוי - ו | 55 חד וו

 ,תוספדמב דיתעה רוד תא םויה רבכ ךמצעל חקו םלוכ תא התא םג םדקה

 03-387333 :'לט חוקלל עדימה זכרמל הנפ המגדהו ץועיל

 םייידעלב םיציגמ
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 םיטופדה תא תעבוק הופ

 הנכות תסדנה

 גרבשרק יראלו לצווו .ר ןו'ג

 :עדי-תוססובמ תוכרעמ חותיפ
 תכרעמ חותיפ לש םייחה רוזחמ לש שדחמ ןוגרא

 תועצמאב ךמתנ עדי-תססובמ תכרעמ חותיפ לש םייחה רוזחמ
 ו בלש םוקמב םיאב םיכילהת תאז היגולודותמב .תיגולודותמ תולשלתשה
 \/ תרשפאמ םיכילהתה לש תימניד הלעפהו .ךרד ינבאו םיבלש
 העצה תרדגה .תחתפתמ איהש ךות להנתהל תכרעמל

 היעב רותיא
 היעב יוהיז

 עוציב תונכתי תכרעה
 היעב תרדגה
 ןורתפ תרדגה

 עדימ תושירד חותינ
 תכרעמ חותינ

 עדימ תושירד חותינ
 םיכילהת חותינ
 םינותנ תמירז חותינ

 יגשומ ןונכת
 יגול ןונכת
 = א.ד

 חותיפה בלש
 ריש

 תוררועתמ ,עדי-תוססובמ תוכרעמ תונבל ליחתמ ןוגרא רשאכ
 ?םיעצוממ םישנא ידי לע תושעיהל הלוכי עדי תסדנה םאה .תולאש
 םיקוקז ונא םאה ?הובג םריחמש עדי יסדנהמל םיקוקז ונא םאה
 ?השדח תכרעמ חותיפ תיפוסוליפל םיקוקז ונא םאה ?השרח הנכותל
 רמאמה .המאתהב ,ןכו ןכ ,אל ,ןכ :ןה הז רמאמ ןתונש תובושתה
 תכרעמ חותיפ לש םייחה רוזחמ תא ראתמו הלא תובושת ביחרמ
 רומשל ןתינ המו תונשל שי המ הארמה .(א85121.6) עדי-תססובמ
 .תוילנויצנבנוק (501.6) תוינורכניס םינותנ ירושיק תורקב ךותמ

 תולטמ המכב הכורכ בשחמ-"תוססובמ עדימ תוכרעמ תיינב
 ןונכת ;תיזיפו תיגול תכרעמ ןונכת ;תכרעמ חותינ ;(תוידוקפת יזיפ ןונכת תושירד) ןורתפ תרדגה ;התרדגהו היוהיז ,היעב רותיא :תויסיסב
 הניחב ;תוינכת תניחב ;תוינכתו םיכילהת תביתכ ;תוינכתו םיכילהת
 תויהל לוכי הלא תולטמ ןוגרא .הלעפה :הנקתהו הבסה ;תבלושמ
 .עצבל שי תולטמה תא לבא ,הנוש

 תכרעמה לש יזיפ ןונכת
 תוכרעמ-תתל קוריפ
 תוינכתו םיכילהל קוריפ

 יזיפ םינותנ דסמ ןונכת
 תכרעמה לש יזיפ ןונכת

 םייזיפ םינותנ דסמו ץבוק ןונכת
 תוינכת חותיפ

 תוינכת ןונכת
 תוינכת דודיק
 תוינכת תניחב

 םיכילה חותיפ
 םיכילה ןונכת
 םיכילה תביתכ
 תבלושמ הניחב

 (258) הטלחה תוכמות תוכרעמ ,(168) תועונת דוביע תוכרעמ
 .םינוש חותיפ ירגתא תוביצמ (%88) עדי-תוססובמ תוכרעמו
 לע תוננכותמ ,יתרגש םינותנ דוביע תועצבמ תועונת דוביע תוכרעמ
 תויעבב תולפטמ תובורק םיתעלו ,טלפו טלק ,םיכילה ,תוינבת סיסב
 היגולונכטב תואיקב ,תכרעמה לש הלדוגל םאתהב ,הכומנ וא ההובג ן היהת טקייורפה תחלצה יבגל תואדווה-יא תדימ .בטיה תונבומ
 .היעבה הנבמו

 תוכרעמה בור רשאכ ורצונ (521.6) תכרעמ חותיפ לש םייח ירוזחמ
 הרימשו הלעפה .תוינויח תויסיסב תולטמ ללוכ וניא היהיש לככ בושח ,דבעידב הנקתהו הבסה הרקבה בלשו ,הז 501.6-ב תללכנ הניא תבלושמ הניחב .1 םישרתב הבסה הארנש יפכ תויסיסבה תולטמה תא ןגראמ 5כ1.67ה דחא .80וווו וא 7 ₪סעשש לש םייחה ירוזחמ לש תונוש תואסריג ללכ ךרדב םה םירחא 6 הלעפהו הנקתה %01.6-ו הלא תויגולודותמ .70-ה תונש תליחתב ועיפוה 517 5קטסווו ,קזו66 ומכ תויגולודותמ .תועונת דוביע תוכרעמ ויה

 הלעפה
 יו דבעידב הרקב

 םטשטוטקוווט א חטוצ|ט6קט- 13:0860 5 16: שט זעגהוקוחק !תט 5צרושחו ןכטצטוטקוווטח| ]
 בם 0 --7-7---7---7-7₪-- 501.6-ב תכרעמ תיינב לש תויסיסב תולטמ :1 םישרת 16 6 שוט. 3 !ט\וח ₪. \וטו12ט]. 1.77 טוט (יטזש- ( חוו וט ות 01 וש

 \(יא1. ג זו] [לא9. זה 1106 לע טז תוופפוטח .
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 ןומיס ךות ,הז רחא הזב 501.6 יבלש תא םיליעפמ םיבר םינוגרא

 .תובר תועונת דוביע תוכרעמל המיאתמה השיג ,בלש לכ רחאל םויס

 ,םהלש עדימה תושירד תא םיעדוי םישמתשמהש החינמ וז השיג

 םויסה ינמיסשו ,תיתימאה היעבה אוה עוציבהו ,טושפ ןונכתהש

 תושירד תעידי ,לזמה עורל .שמתשמה יטרפמל הנעמה תא םיחיטבמ

 תוכרעמב םג ,רידנ וניה טושפ ןונכת ,הריבס הניא שארמ עדימה

 םהבו סיור ,ךכ םושמו .םיישק םינימזמ םויס ינמיסו ,תועונת דוביע

 תודוהל םישקתמ םישנא ,לעופב םלוא .תורזח ןובשחב םיאיבמ

 ,םיילבלב םימעטמ ןהו תוינידמ ימעטמ ןה ,תושק ןה תורזחה ,תועטב

 תיינב ינפל אובל םיכירצ םיטרפמהש חינהל םיפיסומ םישנאו

 .תכרעמ

 תוכרעמב רבודמשכ רתוי םירומח םישענ 501.6 לש הלא תונורסח

 ילבקמל תורזוע הטלחה תוכמות תוכרעמ .הטלחה תוכמות

 שומיש תועצמאב הכלהכ תונבומ ןניאש תויעבב לפטל תוטלחהה

 הטלחה תוכמות תוכרעמ .םינותנ תלעפה םשל םייטילנא םילדומב

 הנבמש ןוויכמ .םייטסיטטסו םייבושחמ םילדומ סיסב לע תוננכותמ

 תואדווה-יא ,תרכומ אל ללכ ךרדב הנכותהו ףפור ללכ ךרדב היעבה

 רחאמ .המיאתמ הניא עוציב-ךכ-רחא-ןונכת-םדוק השיגה .ההובג

 ןניאש תויעבב תובורק םיתעל תולפטמ הטלחה תוכמות תוכרעמש

 תא םישמתשמה םיעדוי תוקוחר םיתעל קר ,הכלהכ תונבומ

 -וחתפתה תויגטרטסאו תויטסירויה תויגטרטסא .שארמ םהיתושירד

 .תאז היעבב תולפטמ ,סופיט-בא תריצי לש תורוצ ןהיתש ,תוית

 תוכרעמל תעגונה תרחא תיזכרמ היעבב תלפטמ סופיט-בא תריצי

 .תויעמשמ-דחו תומילש ,תונוכנ תושירד תרדגה :הטלחה תוכמות

 "דחו תויבקע תושירד רידגהל תולוכי 751. ומכ תופשש ףא לע

 תומילש הנייהת תושירדהש חיטבהל תולוכי ןניא ןה ,תויעמשמ

 םישמתשמה תובורק םיתעל ,ןכ לע רתי .הנוכנה היעבב הנלפטתו

 -יתושירד לע הנינעת הלא תוילמרופ תורדגה םא עובקל םילוכי םניא

 שמתשהל איה תאז תושעל שמתשמל רתויב הבוטה ךרדה .םה

 .ךכב עייסת סופיט-בא תריצי .תכרעמב

 ,םידעצ העברא תללוכ סופיט-בא תריציל תויגולודותמה תחא
 רחא הז םיאב יעיברה דעצהו ישילשה דעצה .2 םישרתב םיגצומה
 יהשלכ הלועפ .ילועפת סופיט-בא םירצוי םה רשא דע ,בושו בוש הז
 סופיט-באב שומיש ללוכ ,תורירב המכ תמכסמ סופיטה בא םע
 תמצמצמ תאז סופיט-בא תיגולודותמ .הליגר הנכות תסדנהל טרפמכ
 .םיטעמ םידעצל תויסיסבה תולטמה תא

 תוקינכטב רשאמ עדיל השיגב רתוי תויולת עדי-תוססובמ תוכרעמ
 תא רותפל ןתינ אל רשאכ רקיעב תומישי ןה .תומכחותמ תויבושחמ
 גציילו תונורתפ שפחל עדי יסדנהמ לע .םתירוגלא תועצמאב היעבה
 השק םיחמומלש םושמ ,השק המישמ יהוז .בשחמ תוינכתב םתוא
 ללכ ךרדב עדי גוציי תיגולונכטו ,םהיתונורתפ תא ריבסהל ללכ ךרדב
 יבגל תואדו-יא לש דואמ ההובג המרל איבמ רבדה .תרכומ הניא
 .טקייורפה תחלצה
 םירגתאב תולפטמ ןניא תומדוק סופיט-בא תריצי תויגולודותמ
 םיווק תוקפסמ הלא תויגולודותמ .עדי-תוססובמ תוכרעמ תוביצמש
 תכרעמ תוחתפתה לש םינימזה םירואיתה ומכ ,הדובעל םייללכ
 םירגתאב תלפטמה היגולודותמ ראתמ הז רמאמ ,ןכלו .עדידתססובמ
 .עדידתוססובמ תוכרעמ תיינב לש םייפיצפסה

 תכרעמ חותיפ לש םייחה רוזחמ לש ותחימצ
 (א8501.6) עדו-תססובמ
 ,תלפטמ (80/85) ₪106 0055 / 8106 51666 01 5סטזה 63זס!וחג תרבח

 חוטיב תוינכת לש תועיבתב ,תילרדפה הלשממה םע הזוח יפ לע
 לש תיאופר הקידב ,ץמואמ הדובע ךילהת .תומייוסמ תוילרדפ יאופר
 תולעב תויעוצקמ תויחא לש ןהיתוריש תא שרוד ,הלא תועיבת
 ,תצמואמ הדובע תוחפב תניינועמ התיה 80/88 תרבח .ןויסנ
 ,תויחד לע םירוערע לש רתוי ךומנ זוחאב ,תויבקע רתוי תוקידבב
 חפנ ייונישל תושיגר תוחפב ,םיקדובה תוקפס לש רתוי ךומנ זוחאב

 ורעצ

 תויסיסבה עדימה תושירד יוהיז
 שמתשמה לש

1 

גה ,היוהיז ,היעב תרבה
 ,התרד

 ,תכרעמ חותינ ,ןורתפ תרדגה

תכרעמה לש יגול ןונכת
 

 גרעצ

 תותלחתה סופיט-בא תכרעמ חותופ

 ,תכרעמ חותינ ,ןורתפ תרדגה
 ,תכרעמה לש יזיפ ןונכת

 , תוינכתו ךילה ןונכת
 תוינכת דוריק

 3דעצ

 תושירד ללכשל ידכ סופיט-בא תכרעמב שומוש

 ,התרדגהו היעב יוהיז
 ,תכרעמ חותינ ,ןורתפ תרדגה

 ,תכרעמה לש יגולו יזיפ ןונכת

 תבלושמ הניחבו תוינכת תניחב

 4דעצ
 סופיט-בא ןובדע

 ,תכרעמ חותינ ,ןורתפ תרדגה
 ,תכרעמה לש יגול ןונכת
 ,תוינכתו ךילה ןונכת
 תוינכת דודיק

 סופיטה בא םע יהשלכ הלועפ

 סופיטדבא תריצי תיגולודותמ :2 םישרת

 תא תונייפאמ הלא תושירד .העיבתל רתוי תוכומנ תויולעבו תוליעפ
 .תיקסעה היעבה
 םיקפסמה הלאמ םינוש םיגוסמ םייאופר םיתוריש םילבקמ םילוחה
 לש קדובה .םולשתל תועיבת הלשממל םישיגמ םינורחאהו ,םתוא
 הנוע קדובה .האולמב וא הקלחב םלושת העיבתה םא עבוק 5
 םלשל יואר םאה .2 ?יוסיכל יאכז הלוחה םאה .1 :תולאש יתש לע
 יואר תוחא לש תיב יתוריש רובע ,לשמל ?ונתינש םיתורישה רובע
 ביכ תויעב לש הרקמב אל לבא ,רומח בל ףקתה לש הרקמב םלשל
 תורדגומ תויחנה לע ךמתסמ קדובה ,תואכזל רשאב .תולק הביק
 :ןויסנ לע רתוי ךמתסמ קדובה ,םולשתל המאתהה יבגל .בטיה
 תיעב איה-איה הלא תולאש יתש לע םינוע םיקדובה דציכ הנבהה
 .עדיה

 להנימל 'גלוקב תוינידמו היגולונכט ,עדימ לוהינל ןוכמהו 5
 תכרעמ תיינבל דחי ורבח הניילורק םורד תטיסרבינואב םיקסע
 .הלא תועיבת לש תיאופר הקידב לש היצמוטוא םשל עדי-תטסובמ
 .א!8001.41א| הארקנ תכרעמה .תיחמומ תכרעמב הרחב 5

 עדי-תססובמ תכרעמ חותיפ לש םויחה רוזחמ
 אוה (א888ס1.6) עדי-תטסובמ תכרעמ חותיפ לש םייחה רוזחמ
 ,3 םישרתב םיגצומה םיכילהתהמ בכרומ 8501 0-ה ,םיבקוע םיבלש לש תושקונהמ ענמיח ירכ .תונכית תוביבסבו תיחמומ תכרעמ (5!פ) תורגסמב ו רשא ,עדי-תוססובמ תוכרעמל סופיט"בא תריציל היגולודותמ

 (1) היעב יוהיז

 ההדגה

 שדחמ

1 

 (דא) הקמנה תניחב |

 (7א) עדי תניחב

 6 ו

 (א/₪) הבחרה/הקחא | - 707 ] (6) הבסה | | .השדח היעב יוהיז

 תססובמ תכרעמ חותיפ תיגולודותמ לש המירז םישרת :3 םישרת
 עדי
 נטשה נג גש גב 7

 להנתהל םילוכי םה .שדחמ םילעפומו םיקספומ ,םילעפומ םיכילהתה
 ול םדוקה ךילהתהש רחאל לעפומ ךילהת ,הליחת .תינמז"וב
 םילוכי םיליעפ םיכילהת .תחא םעפ תוחפל לעפוה רבכ (3 םישרתב)
 םיריבסה םילולסמה .ןכל םדוק לעפוהש ךילהת לכ שדחמ ליעפהל
 .3 םישרתב םיעיפומ שדחמ הלעפהל רתויב
 .םיכילהת לש שדחמ הלעפה תועצמאב תחתפתמו תלהנתמ תכרעמ
 הניה שדחמ הלעפה ,םילנויצנבנוק 501.0-ב לבוקמה לחונל דוגינב
 תונתינ ןניא עריה תוססובמ תוכרעמה בורש יפ לע ףא .היוצר
 סופיט-בא תריציב ומכ שמתשהל ןתינ א8501.0-ב ,שארמ הרדגהל
 רמשנ יפוסה סופיט-באהו ,הברתמו תכלוה תוחתפתה תועצמאב
 שמתשהל רשפא ,א!5001.41א0-ב ומכ ,וא  .רוציי תכרעמכ
 סופיט-באבשכ ,סופיט-בא לש תצאומ הריציב ומכ %8501/6-ב
 .רוציי תכרעמ לש יטרדנטס עוציבל ןונכתה טרפמכ םישמתשמ
 ,3 םישרתב םיגצומה םיכילהתהמ דחא לכ טיראתמ םיאבה םיקרפה
 6/.501-בש הלאל םיהזה ,הבחרה/הקזחאו הבסה ,היעבה יוהיזל טרפ
 ,.םירחא

 םושיי תונכתי תכרעהו היעב תרדגה

 ,ןורתפו היעב תרדגה לש תויסיסבה תולטמה תא ללוכ הז ךילהת
 .שדח רגתא הגיצמ הנניא קסעה תרדגה .עדיו קסע לש היעב רידגמו
 תרדגה ,תוכרעמ לש םירחא םיגוטב תוידוקפת תושירד ומכ אלש
 ףא ,קסעה תיעב תרדגה ךותמ תוקוחר םיתעל קר הלוע עדיה תיעב
 .םיצוליא ביצהל הלוכי קסעה תיעבש יפ לע

 .הרדגהל הלק התיה א15061.41א-ב קסעה תיעב ,ונראיתש יפכ
 תא וריכה אל עדיה יסרנהמש םושמ ,רתוי השק התיה עדיה תיעב
 תרזוח הלעפהו ,בושו בוש הרדגוה עדיה תיעב .תיאופרה הקידבה
 .טקייורפה תחלצהל המרת הז ךילהת לש תינשנו
 היעב תרדגה ךילהת לש תולעפה המכ םג השרד ןורתפ תרדגה
 תלבקכ רדגוה ןורתפה ,רבד לש ופוסב .םושיי תורשפא תכרעהו
 .ישונא קדובמ רתוי הריהמ תוחרל-וא-םלשל הטלחה
 םושיי תונכתי םיללוכ הז ךילהתב ולפוטש םושיי תונכתי יאשונ
 םושיי תונכתי ,(םייסדנה עדיו תויחמומו חותיפ ילכ ,הרמוח) תינכט
 ,ותוא הווליש ןייטצמ החמומ טקייורפל היהיש תורשפאה ,תילכלכ
 םושיי תורשפאו הלעפהה תביבסב תכרעמה תא בלשל תורשפא
 .םינמז חולב
 םה םושיי תונכתי תכרעהו היעב תרדגה לש םינושארה תונויסנה
 תונכתי תכרעהו היעבה תרדגה ,תואבה תולעפהב .םייביטטנט
 ,םושייה תונכתי תכרעהב עייסל ידכ .רתוי תוקצומ תושענ םושייה
 רצי ןושארה בלשה .םיבלש השולשל או8001.41א1 טקייורפ קלוח
 סופיט-בא תריצי לש םושייה תונכתי תא ךירעהו ןטק סופיט-בא
 םושייה תונכתי תא ךירעהו אלמ סופיט-בא רצי ינשה בלשה .אלמ
 תכרעמה תא רצי ישילשה בלשה .תילועפת תכרעמ תריצי לש
 .םינמז חולו לועפת לש םושיי תונכתי ךירעהו תילועפתה

 תויעב-תת יוהויז

 .תכרעמ חותינ לש תיסיסבה הלטמה תא ללוכ תויעב-תת יוהיז
 שי ןכלו ,ןתומלשב סופתל ידמ השק רכינ לדוג תולעב עדי תויעב
 תונטקה תויעבל .ןתיא דובעל ןתינש תויעב-תתל היעבה תא קרפל
 סופיט יבא רשאמ םתוא תונבל רתוי לקש ,םינטק סופיט יבא ורצוויי
 היהי רשפא ,תללוכה היעבה תרדגה לש הירטמה תחת .םילודג
 .רתוי רחואמ םדחאל
 הלועפ וניה תויעב-תת יוהיזש דמלמ א!501.41א/ לש ןויסנה
 תתב לפטמ ןושארה בלשה .דרפנ ךילהת תויהל היד תיתועמשמ
 תמאתה לש היעבה תתב לפטמ ינשה בלשה .תואכז לש היעבה
 .ונתינש םיתורישה

 יגשזמ הנבמ תרדגהו יוהיז

 תכרעמ .תכרעמ חותינ לש תיסיסבה הלטמה תא ללוכ הז ךילהת
 ,ןיעל םיארנה םיבר םיביכרמ וב שיש ךילהת הליעפמ תועונת דוביע
 ישונא תויעב ןורתפ ךילהת הליעפמה ,עדי-תססובמ תכרעמל דוגינב
 םיגשומ םישפחמ ערי יסדנהמ .ןיעל םיארנ םיטעמ םיביכרמ קר ובש
 .היעבה תודוא החמומה תבישח תא ונייפאיש
 בושחכ (םיסחי ,תוכיא ,תושי) גשומ לכ תוארל עדיה יסדנהמ לע
 תכרעמבש ,א/5001.41א1-ב םילוחהו תורישה ינתונ .הווש הדימב
 לבקל םוקמב .םיידדצ םיטרפ םה ,חתפמ תויושי ויה תועונת דוביע
 ינש .תועיבתה יבגל תוטלחה ולביק םיקדובה ,םילוחל עגונב תוטלחה
 םיתורישל המאתה .1 :עדיה תיעב ןורתפל םייטירק ויה םיגשומ
 התיה ונתינש םיתורישה תומכ .2 .תונחבאב היולת התיה ונתינש
 דוביע תכרעמ .ןתפרחה וא תונחבאה תושחרתה זאמש ןמזב היולת
 .הלא םיגשומב ללכ הלפיט אל תועונתה

 וגשומ ןונכת

 שמשמ (תיגול תכרעמ ןונכת לש תיסיסבה הלטמה) יגשומ ןונכת
 ,םלוא .ילנויצנבנוק 501.0-ב שמשמ אוה המשלש הרטמ התואל
 לש תיפוס הרדגהל עיגהל הסני םירחא 501.6-ב ןויסנ לעב חתנמ
 -סמועמ ענמיהל ידכ ,תאז םוקמב ךא .הז ךילחת ליעפיש ינפל היעבה
 םישדח םיכילהת ליעפהל ךישמהל עריה יסדנהמ לע ,עדימ לש רתי
 תדוקנ קפסיש סופיט-בא תונבל וחילציש דע רשפאה לככ רהמ
 םייוניש תושעל םינכומ תויהל םהילע ,ןכ ומכ .תדקוממ האיצי
 .הלחתהמ ליחתהלו סופיט-באה תא לטבל ףא ילואו םייטסרד

 ליחתהל םאה חוכיווב םותס יובמל תווצה עלקנ ןושארה בלשב
 ןונכתה .תאז תושעל ולחה תווצה ירבחמ םיינש .יגשומ ןונכתב
 -חותינ לש תדובכלממ תווצה תא ץליח ,וא/ו לש ץע ,םהלש יגשומה
 .רתי
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 הגרדמ הקיגול :עדי לש גוציי עדיה יטדנהמ םירחוב ,יגשומ ןונכתב

 םיגוציי ,רוציי תוכרעמ ,תויטנמס תותשר ,ךילה יגוציי ,הנושאר

 .םינותנ דסמ ינבמו םיטירסת ,תורגסמ ,םייטנמס םיביטימירפ ,םירישי

 דוביע תוכרעמו תיתוכאלמ היצנגילטניא תוכרעמש רתויו רתוי רורב

 רמייקתת ,םינותנ דסמ לוהינ תוכרעמ דוחייבו ,תוילנויצנבנוק םינותנ

 .וז דצב וז הנ
 תוציחמ ,וא/ו יצע :עדי גוצייב שומישל תרגסמ רצוי יגשומ ןונכת

 רתויב םידדצמ םירבחמה .'וכו תוציחמ ןיב תרושקת ,עדי גוציי

 אוה גשומ לש ןויערה .יגשומ ןונכתב טבמ תודוקנ יובירב שומישב

 הייבוא/גשומב דקמתהל לוכי עדיה סדנהמש םושמ ,טקייבוא-ןווכומ

 תא רידגהל ,םירחא םיטקייבוא/םיגשומכ םינייפאמ רידגהל ,טק

 לע םיעיפשמה םיכילהת ראתלו םיטקייבוא/םיגשומ ןיב םיסחיה

 (תוליעפ ,רמולכ) תידוקפת טבמ תדוקנ .םיטקייבוא/םיגשומה

 תדוקנ .ןויפא לש םיטקייבואב םשומישו הטלחה יכילהתב תדקמתמ

 קוח-יססובמ םיביכרמל עדי סיסב לש הקולחל המיאתמ תינבמ טבמ

 .םינותנ-יססובמו

 תחא ,זא-םא יקוחכ הלש עדיה תא האטיב תיחמומהש רחאמ

 .רוציי יקוח התיה א1םס(1 41א1-ב עדי גוציי לש תוירקיעה תומיכסה

 .םינותנ דסמ תואלבטב שמתשה ינש עדי גוציי

 טרופמ ןונכת
 לש תויסיסב תולטמו ךילה ,תיזיפ תכרעמ) טרופמ ןונכת ךילהת
 -ולודותמב שמשמ אוה המשלש הרטמ התואל שמשמ (תינכת ןונכת
 ;הקיגולל תועצה יוהיז :ללוכ עדי יסדנהמ לש םדיקפת .תורחא תויג
 תשר תומרגאיד טוטרש :םיכילהל המד-"דוקו םירואית תביתב
 ;םושיי יקוחל תילגנאה הפשב םיקוח תביתכ ;תויטנמס תותשרל
 םש ןתמו יוהיז ;םירישי םיגוצייל םילדומ תיינב וא תומרגאיד טוטרש
 תואלבט םושירל םש ןתמו יוהיז ;םיטירסתו תורגסמ רובע םיחתפמל
 .םינותנ תואלבט רובע
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 ,הפש לש ןהו ריבחת לש ןה םיאשונב לפטמ םיטרפ

 וןא/ו ץעה תא עדיה יסדנהמ ורימה ןושארה בלש

 םיקוחה תא ובתכ אל םה ינשה בלשב

 םרגנ רבדה ,םירבחמה תעדל .תובר תויעב

 .הנבמה תא ןיבהל וסינ ךכ רח

 ןונכתש יפ לע ףא
 ב .דודיק אוה ןיא
 .תילגנאה הפשב םיקוחל
 םהל ויהו ,תילגנאה הפשב
 א קרו ודדיק םדוקש םושמ

 דוק

 רבד רואית ושוריפ דודיק
 פשל םיטרפה ןונכת תא
 תינכת דודיק לש תיסיסבה

 .ילכה לש עדיה

 תובורק םיתעלש רחאמ
 יטרפה ןונכת תא ץירהל

 גתמה תויעב ,ןכ לע רתי

 וליפא .תובר .תושדוחמ

 םגרתמ דודיק .הפש תועצמאב ,עדי ומכ ,םי
 הלטמל המוד) עדי תסדנה ילכ לש ה

 סיסבל עדיה גוציי תסנכה ללוכ רבדה .(

 רשפא ,םיטרפה ןונכתב תויעב דודיקה הלגמ
 .הקודה האלולב וא תינמז-וב דודיקה תאו ם

 תולעפהל םורגל תולוכי דודיקה ןמזב תול

 היעב תרדגה לש םדקומה בלשה לש

 או5כ--ב השחרתה תאז העפות .םושיי תונכתי תויעב תכרעהו
 תואכז תויעבה תתל דוקה בוליש ידכ ךות ,ינשה בלשב .61.א]
 .שדחמ ולוכ ןנכות תואכזה ערי גוציי ,המאתהו
 לש הנמז .תקפסמ הדימב רדוב אל או8061.א1א[-ב הז ךילהת
 .ךכדלכ תובר דודיק י'טטָפפ" אלו ערי לש ייטטפא" ויה ןהב הלקתנש ייטוקג""ה ול רתוי בוט לצונמ היה תיחמומה

 הקמנה תניחב

 .שדחמ לעפומ דודיקה ,תואיגשה תא ןקתל ידכ .םייתוכאלמ ןחבמ ירקמב םישמתשמה ,תימינפ המירזו םיקשמימ ומכ םיינכמ םיטרפב לפטמ הז ךילהת .תנכתמה תויפיצ לע הנוע הניא תכרעמה רשאכ הלגתמ איהו ,עדי םוגרתב העוט תנכתמה רשאב תשחרתמ הפקת הניאש הקמנה .הפקת הניאש הקמנה שפחמ אוה .תינכת תניחב לש תיסיסבה הלטמל ךרע-הווש הז ךילהת

 עדי תניחב

 ןוכנ רוק .תינכת תניחב לש תיסיסבה הלטמה תא ביחרמ הז ךילהת
 -ודו ףקת אל עדי רתאל הסנמ הז ךילהת .ןוכנ עדי ושוריפ ןיא
 .הבלהכ תוחסונמ ןניא תודבועה רשאב םייק ףקת אל עדי .יעמשמ
 -וד עדי .החמומה תויפיצ לע הנוע הניא תכרעמה רשאבכ ותולגל ןתינ
 רבדה .תוחסונמ ןניא תועלבומה תוחנהה לכ רשאכ םייק יעמשמ
 םהבש םיבצמב םינוש תונורתפ תרחוב תכרעמה רשאכ הלגתמ
 םירקמב םישמתשמ עדיה יסדנהמ .םיהז תונורתפ םישקבתמ
 .םייתוכאלמו םייתימא
 ותישארב .ףסונ עדי רחא שופיח תובורק םיתעל ררועמ הז ךילהת
 ןונכתו יגשומ ןונכת ,םיגשומ יוהיז שדחמ ליעפהל ןתינ טקיירפה לש
 ןונבתל תלבגומ תויהל הלוכי רתוי רחואמ שדחמ הלעפה .םיטרפ
 יא ללגב ורק א15001.ג1א1-ב תומדקומ תויועט .דודיקלו םיטרפ
 ,היעב תרדגה לש שדחמ הלעפהו (ףקת אל עדי) תודבועה תנבה
 לשב ורק רתוי תורחואמ תויועט .דודיקו םיטרפ ןונכתו יגשומ ןונכת
 זכרתה תווצהו ,(יעמשמ"וד עדי) םיאנת לש םיכבוסמ םיפוריצ
 תועפשהה ףוריצ ומכ םיבצמב לופיט םשל דוקהו ןונכתה לולכשב
 .תוזונגאיד יוביר לש

 ףוקית
 הניחבו תוינכת תניחב לש תויסיסבה תולטמה תא ללוכ הז ךילהת
 .ןכל םדוק ורסחוהש םיאנתה רותיא איה תירקיעה הלטמה .תבלושמ
 ,א15001.41אז-ב .תמא ירקמ לש לודג םגדמב שומיש שרוד רברה
 המכ וליגו תועובש המכ ךשמב תכרעמב תועיבת וצירה םיקדובה
 סדנהמו תיחמומה וניחבה אל ,תויובח תוחנה לשב .תוילוש תויעב
 ויתוחנהש ,רחא והשימב ךרוצ היה ןכלו .םימרוג המכב עדיה
 א1מוכ- לש יפוסה ףוקיתה .ףוקיתה תא עצביש ,תונוש תויובחה
 תקידבו תישונא הקידב לש הליבקמ הניחבמ בכרומ היה 61.א1או
 .תינוציח הקידבו חפנ תניחב וקפיס הלא םינחבמ .א1ם61.1א1

 סופיט-באב שומיש

 :תורירב עברא תומייק ףוקיתה רחאל
 .רוציי תכרעמבכ סופיט-באב שומיש ו
 .תדמלמ תוסנתהכ סופיט-באה תייאר .2
 ."א1\ ₪א-11" תכרעמל סיסבכ סופיט-באב שומיש .3
 .ילנויצנבגוק 521.6 תיגולודותמל טרפמכ סופיט-באב שומיש .4

 תוליעי לש ההובג המר תשרדנ רשאכ המיאתמ הנורחאה תורשפאה
 תונכית תופש תועצמאב עדיה תא גצייל ןתינו ביצי עדיה ,הנוכמ
 .א15כ1\/.61א1-ל הרחבנ תאז תורשפא .תוילנויצנבנוק

 ?עדיה תססובמ תכרעמה תא תונבל ךירצ ימ

 .עדי סדנהמ םע דובעל ןכומו לגוסמש ,יתימא החמומב רוחבל שי
 םערתמ ולש סובה רשאב ןוכנה החמומה תא תאצמש יאדוול בורק
 א15כ01.1א| לש תיחמומה .הז םדאמ לוזגי טקייורפהש ןמזה לע
 רשוכ תלעב ,תכרעמבש תנייטצמה התיה איה .ןוירטירקב הדמע
 יסדנהמ םע דובעל תונוכנו תויחמומ תלעב ,הלועפ תפתשמו העבה
 הלש סובה ,רחא םוקמב םג השרדנ הלש תויחמומהש םושמו .עדי
 .טקייורפב התופתתשה תא לטבל הסינ
 .עדי יסדנהמל ןוירטירק םילעמ %₪8501.6-ו עדי תסדנה ינייפאמ
 תרדגה ,תויעב-תת יוהיז ,עוציב תורשפא תכרעהו היעבה תרדגה
 םישרוד הלא לכ - םיטרפ ןונכתו יגשומ ןונכת ,יגשומ הנבמ
 הדובע יסחי תרגסמב עדיה יסדנהמל החמומה ןיב היצקארטניא
 השולש .םיבוט םיישיאניב םירושיכ םישרודה ,"םינידעו םיכבוסמ"
 תרגסמה תריצילו היעבה תנבהל םישדקומ 95801.6 יכילהת
 הלא תשולש .ןוכנ ןורתפ תחטבהל םישדקומ השולשו ,תיגשומה
 דחא ךילהת קר .היעב רותיאו תטשפומ הבישח לש םירושיכ םישרוד
 .הלא תוביסנב תקייודמ הדובע םישוע םניא םידדקמ .דודיקל שדקומ
 ןטק םיאנכטב ךרוצה .יוקל ןונכת לע רבגתהל לוכי וניא בוט דודיק
 .החמומ תכרעמ לש תרגסמב שומיש תועצמאב דוע

 תלוכי ,תויעב ןורתפל השימג השיג ילעב תויהל עדי יסדנהמ לע
 לכ .םתעד תא תופכל ילב בישקהל תלוכיו תטשפומ הבישחו הגשמה
 םיבוט תוכרעמ יחתנמ ןכלו ,םיבוט תוכרעמ יחתנממ םישרדנ הלא
 םתוא אוצמל רתוי לק ,ןכ ומכ .עדי יסדנהמ דיקפתל םידמעומ םה
 היצנגילטניאה םוחתב םיהובגה םיראתה ילעב תא רשאמ םרישכהלו
 .ומושיי לע הז םוחתב רקחמ םיפידעמ תובורק םיתעלש ,תיתוכאלמה

 תונקסמ
 .ןכ ?םיעצוממ םישנא ידי לע תושעיהל הלוכי ערי תסדנה םאה
 -נויצנבנוק תוכרעמ תיינבל םישרדנה תולטמהו םירושיכהמ םיברב
 ןתועצמאבש תורכומה תולטמה .הז םוחתב שמתשהל ןתינ תויל
 עדי-תוססובמ תוכרעמ חותיפ לש םירגתאה םע םידדומתמ
 םריחמש עדי יסדנהמל םיקוקז ונא םאה .א8501.6-ל תומיאתמ
 וילעש שדחמ ןוגראב קוסעל םילגוסמה תוכרעמ יחתנמ .אל ?הובג
 ונא םאה .םיבוט עדי יסדנהמ תויהל םילוכי א8501.6-ה ץילממ
 -בא תריציל תועייסמ תוביבסו תורגסמ .ןכ ?השדח הנכותל םיקוקז
 םוקמב היעבב דקמתהל עדיה יסדנהמל תורשפאמ ןהש ךכב סופיט
 היגולודותמב םישמתשמ רשאבכ דוחייב ,ןהב עיקשהל יארכ .דודיקב
 .א8501.6-ה ומכ
 .ןכ ?ונלש תכרעמה חותיפ תיפוסוליפ תא שדחמ ןנכתל ונילע םאה
 תא תורסח תועונת דוביע תוכרעמ תיינבל תומיאתמה תויגולודותמ
 -ולודותמ .עדי-תוססובמ תוכרעמ תיינבל שרדנה תולגתסהה רשוכ
 היעבב תולפטמ הטלחה תוכמות תוכרעמ תיינבל תומיאתמה תויג
 לבא .הטלחה תוכמות תוכרעמל המיאתמה השיג ,הרוחש הספוקבכ
 תא חותפל ךירצ עריה סדנהמ ,עדי-תוססובמ תוכרעמב רבודמשכ
 תודוסו תועמשמ"ודב עוגנ הז עצבמ .החמומכ לועפלו הספוקה
 םיישקהו םיכוביסה תא בשייש ךכ ןנכותמ א8501.6-ה .םייובח
 .עדי-תוססובמ תוכרעמ םינוב רשאכ םיררועתמש םיענמנ יתלבה

 ד6תאסו 55!0 זמ.
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 61390 ביבא-לת 39023 .ד.ת 43 יקצדורב 'חר
 03-5434848 הילימיסקפ 03-5434646 :לט
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 יי ,לייההשושללמ

 הנושארה בשחמה תמרופטלפ 67486 יטבילוא
 ₪ואו לש המצועב ק6 תוטשפ
 ישאר "העונת קרוע" 6
 םייקה בושחימה דויצל
 רחמה תיגולונכטלו

 תמרופטלפ 68486 לע הזירכמ יטבילוא תרבח
 השיפת לע ססובמ 00486 .הנושארה בושחימה
 היגולונכטה תוחתפתה לע עיפשתש השדח
 לכב םייק וז השיפתל סיסבה .עדימ דוביעל
 ןתמ ןורקיע לע תתשומו הרבחה ירצומ
 ."חוקלל הריחב שפוח"

 תלוכיהו המצועה תא תבלשמ 69486 תכרעמ
 לועפתה תוטשפ םע בשחמ ינימ תכרעמ לש
 םינקתל המאתהב תאזו ,פ6 בשחמ לש
 .תרושקתו ,הנכות ,הרמוחב םילבוקמה

 ךושמיש "רטק"ה - 6
 רתוי קזחו רתוי רהמ ךתוא
 :תואבה תונוכתב ןייטצמ 6
 ןורכזו 80387 דבעמ ללוכה ואדפו 486 דבעמ --
 .8א8 ןב ןומטמ
 :םיילאנויצפוא םייליבקמ םידבעמ -
 190 860 648וד * ושוטדשא 4107 *
 .64 םוד ץורע םע םאה חול לע 4-64 |ב ןורכז =
 ₪58 32 8וד 845 השדחה הרוטקטיכראה -
 תומיאת םע רחמה לש היגולונכטה תא העיצמה
 .תמייק הרמוחל
 :םיקשממב יפקיה דויצ ןווגמב הכימת --
 קתמ ון ₪1 < 5-2320 * 5051 *
 םינוש םילדגב עבצו ונומ יכסמב הכימת -
 .9טק68 \64 ןקתב
 :הלעפה תוכרעמב הכימת -
 טאוא 545% * ₪5-05/2 * 5-005 *

 "םיספ"ה לע 6
 םינוכנה
 ; תונוכת ןהיניב) הלאה תונוכתה תא

 תחא השקימב אצמת אל (יטבילואל תוידעלב

 .רחא בשחמב
 תבלתשמ 0848 בושחימה תיתשת

 ה "החותפ תוכרעמ תרוטקטיכרא"ב

 וא הגוסמ תורחא תוכרעמ םע תורשקתה

 .תרחא תרצותמ בושחימ יכרעמ

 לאידיא בושחימ תיתשת הווהמ 6
 תקפסמו ,טרפה תמרבו תינוגראה המרב
 :םיאבה םיכרצל תונורתפ

 ,תי

 הלעפהה םישמתשמ תבורמ תכרעמ --
 הביבסל תכרעמו 648 תמצוע לש בולישה
 תיברימ הכימת רשפאמ טאוא 55
 .םיינוגראו םייתקלחמ םימושי הליעפמה

 תרושקת תשרב תרש -
 הקולחל תשרב ילאידיא תרשכ שמשמ 6
 הכימת בלשמ אוה .םיבאשמ ףותישו
 ומכ תונוש תוימוקמ תרושקת תוכרעמב
 תלוכיו א5-05/2 תביבסב ן.גא גאה
 .5ו53 32 םוד 845 לש תרפושמה עוציבה

 תינכט הדובע תדמע -
 תדמעל 6948 תא תוכפוה הכימתו תומיאת
 בושחימ תמצוע תקפסמה תילאידיא הדובע
 .6 557 6/0 ימושייל תיברימ
 הלעפהה תכרעמל תומיאת :בלשמ 6
 ןווגמלו טאוא 5/5 ץ וא 5-05 ,5
 .תונולח יקשממו ןונכת תונכות
 םילדגב עבצ וא ונומ יכסמב הכימת םע
 תוהובג תויצולוזרב םינייפואמה םינוש
 וא ואוטדפא 4167 גוסמ םייליבקמ םידבעמבו
0 . 

 חיזטרת חובר םחיג

 סוהאטו!(ז 6
 .לודגל םג ,לכה עדויש בשחמה
 ,09486 עיצמש תונורתיהמ תלעותה אולמ תא קיפהל ךל םג רשפאיש ףסונ עדימ תלבקל
 .7511039 .סקפ ,7516879 .לט ,ג"ר 50 לאלצב ,יטבילוא זכרמל ןפלט

- 



 ןיקילימ .ד לקוימ

 עדימ תוברעמ

 לבוי המב - טקייבוא ןווכומ

 רתויו רתוי תישענ םויה לש תיקסעה הביבסה
 םיקסעהש אוה הז רבד לש ושוריפ .תינתחדק
 תא שדחמ םיאתהל םילגוסמ תויהל םיבייח
 הכירצ םישמתשמלשו ,םעפ ידמ םהימושיי
 תותשרב םירזובמה םינותנל השיג רשפאתהל
 תותשר ,םויכ תוחתפתמה תוינגורטהה
 .רתוי תורוזפו תולודג
 ,הדימע ,תירלודומ תויהל הכירצ הנכותה
 ,רזוח שומישל תנתינו תדיינ ,הבחרה-תרב
 .שומישל הלק תויהל הכירצ הנכותה ,ןבומכו
 ,םויה תומייקה רתויב תובוטה תושיגה תחא
 םושיי הניה ,הלא םיכרצ לע תונעל הלוכיש
 תויעבל טקייבוא ינווכומ םיגשומו םירצומ
 .תוררועתמה
 תורמייתמ וא ,תוארנ תובר תויגולונכט
 ,תופש אצמנב שי .טקייבוא תונווכומ ,תויהל
 ידסמו שמתשמ יקשמימ ,הלעפה תוכרעמ
 תוביבס תומייק .טקייבוא ינווכומ םינותנ
 ןהש תונשקעב םינעוט םירכומהש תושדח
 תוביבס ןנשיו ,שממ לש טקייבוא תונווכומ
 ולעפיש ידכ ורבגות וא ומאתוהש תונשי
 -רעמ להנמ לבוי דציכ .טקייבוא תונווכומכ
 ?וילגר תאו וידי תא ןאכ אוצמל עדימה תוכ
 תלעב ךרדב םיאתהל תחא תיוות לכות םאה
 ?הלא לכל תועמשמ

 סנטה סחטתוגונסח: \\ בו טבת ו! 00 טז ץסטל םצ
 אתטחגש כ. אא. 60א[ץדםתשסת1 0. 3

 אובזסח 9.
 ."םיבשחמו םישנא" תובידאב םגרות

 קגות6וג 56/9016: לש אישנה ןגס אוה ןיקילימ .ד.מ
 הרבח .ןוטסובב הזכרמש ,(01000 (סחוקטזוחפ (זסטק

 ישילשה יתנשה יגולונכטה םורופה תא המייק וז
 לש הלועפה תינכת תרדגה :טקייבוא ןווכמ" :הלש
 ךרענ םורופה ."9ס"ה תונשב הצקה שמחשמ
 .1989 לירפאב סטסו'צסמ ,'גדירבמייקב
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 ?ךל רוזעל
 תיזכרמ הרות תמייק אל לבא .ןכ ,ןורקיעב

 םיעבונ הנממ רשא ,טקייבוא ןווכמ יבגל תחא

 ומשיי םירקוחו םיחתפמ .םינושה הייוטיב

 דחא לכ ,טקייבוא ןווכמ לש םינוש םיגשומ

 .םהיניב םואית אללו ומוחתב
 ןויד תמרב :ידמל טושפ יסיסבה ןויערה םלוא

 תמייקש תושי לכ אוה טקייבוא ,דואמ ההובג
 ,תורחא םילמב .םוקמבו ןמזב ידוחיי ןפואב
 יפ לע םינייפואמ םהו ,"בצמ" שי םיטקייבואל
 םירחא םיטקייבוא לע םילעופ םהש תולועפה
 .םהילע תושענש תולועפה יפ לעו

 ,(טוסזפ) םילעופכ דקפתל םילוכי םיטקייבוא
 ,66זטשפ)  םיתרשבו = ,(ָפטחופ)  םינכוסב
 לע םילעופ םילעופ .םירחא םיטקייבואל םהלש םירשקה יפ לע תעבקנ הנחבההו
 הלועפ ילבקמ םה םיתרש ,םירחא םיטקייבוא
 םעטמ תולועפ םיעצבמ םינכוסו דבלב
 .םירחא םיטקייבוא
 -לחמ" םיחנומה לע םג ןעשנ טקייבוא ןווכמ
 הקלחמ .(וחח6תו8ח66) "השורי""ו (688) "הק
 .םימוד םיטקייבוא לש תיללב הירוגטק איה
 לע ,םישרוי הקלחמ ךותב ורצונש םיטקייבוא
 לש םייסיסבה םינייפאמה תא ,הרדגה יפ
 .וז הקלחמ
 לש םיפוריצ םה םיטקייבוא ,םושיי תניחבמ
 לע לועפל לוכי טקייבואה .דוק לשו םינותנ
 תויושי יתש הנייהתש םוקמב ,המגודל .ומצע
 ץבוקו ינורטקלא ןויליג לש םושיי - תודרפנ
 תנווכומ תכרעמ לכות - לשמל ,םינותנ
 םשל "ינועבר ח"וד טקייבוא" עיצהל טקייבוא
 -ותנה תא ליכי טקייבואה .ינועבר ח"וד תנכה
 -םאיש םיאתמה םיטקייבואה ךרוע תאו םינ
 .חלא םינותנב לופיט רש
 עצבת םיטקייבוא תנווכומ הלעפה תכרעמ
 -קייבוא לע - לשמל ,רוזחאו קוית - תולועפ
 .תושימג לש הבר חדימ תכרעמל הק -ינעמ - םיצבק לש םילדבנו םייפיצפס םיגוסב םוקמב יללכ טקייבואב לופיט - וז הטשפה .םינותנ יצבק לש םינוש םיגוס לע םוקמב םיט
 ,הינרופילק ,ררופנטסבש 1 יי זא דבעש ,טראבלגנא גאד לחה תומדקומה 40-ה תונשב .שדח ןויער וניא טקייבוא ןווכמ
 העיפשה ותדובעו ,הרישי הלעפהב ךמותה קשמימ ה טפט[ תכרעמ תועצמאב חתפ
 שקהב תומדקומה ?ס"ה ת 5 ונשב היגברונב הנושארל ןודינ טקייבוא ןווכומ תונכית .םויב תישענה םיקשמימה תדובע לע תובר
 ג .5וזוט]ה תפשל

 15-20 ינב אופא םה טקייבוא ןווכמ יגשומ
 אקווד םיפחוד םימרוג רפסמ ,םלוא .הנש
 .הלא תוקינכט לש ירחסמ ץומיאל םויה
 -ונכטה .הרמוח אוה וללה םימרוגה ןמ דחא
 ישנא .רבעב רשאמ רתוי םויה הלוז היגול

 תונחת םנחלוש לע ביצהל םילוכי עוצקמה
 ןריחמש ,ההובג עוציב תלוכי תולעב הדובע

 םישורד הדובע תונחת לש הלא םיגוס .ריבס
 -תטסובמ הדובעל הצקה שמתשמל דחוימב
 .טקייבוא תנווכומ הביבסב הקיפרג

 םישרוד טקייבוא ןווכמ ישומיש לכ אל םלוא
 תולעב אילפהל תומכחותמ הדובע תונחת
 םידבעמ ,לסקיפאגמ לש היצולוזרב םוגצ
 יצח לש ןורכזו יזנרמ בשחמ לש לדוג רדסב
 תולוכי טקייבוא תונווכומ תוקינכט .טויבגוג
 ,רתוי תויתרוסמ הנכות תוינכת םג רפשל
 -עפה תכרעמב תשמתשמ רבכ ,לשמל ,[8א1
 5 5 ו -

 ו

 לדוג רדסמ דבעמב טקייבוא תנווכומ הל
 .45/400 - ינוניב
 תיגולונכטה תובכרומה לע עיבצהל ןתינ
 רבעמל ירקיעה עינמכ תכלוהו הלרגה
 לפטל ךרד קפסמ גשומה .טקייבוא ןווכמל
 .טרפב תובכרומ תוכרעמבו ללכב תובכרומב
 םיעוציבו תומר ףיקמ תובכרומ לש הז לוהינ
 הנכות בוציע לש הטשפה תלוכיב לחה ,םיבר
 שמתשמ לש רישי שומיש תורשפא דעו
 .םיבכרומ םיטקייבואב הצקה

 ןינע ימוחת

 -ייבואה ןווכמ תא תיתטיש ךרדב ןוחבל ידכ
 ינווכומ םירצומה עפש תא קלחל שי ,טק
 :םימוחת העבראל טקייבואה
 .הלעפה תוכרעמ +
 .תונכית תופש +
 .םינותנ ידסמ +
 .שמתשמ תוביבסו םימושיי +

 המכ םנשי הלאה םימוחתה ןמ דחא לכב
 עוצקמה ישנא לכ תא םיקיסעמה םיאשונ
 :עדימה תוכרעמ םוחתב
 ןווכומ םינותנ דסמ תלעפה .דוינו םושיו +
 תיתייעב המישמ חרכהב הניא טקייבוא
 לוהינ תוכרעמ ירכומ ,ןכאו .תיסדנה הניחבמ
 עדמה יחלפ תא ,תיסחי ,וצימ אל םינותנ דסמ
 .קושה לש הסדנההו
 ₪82 לש ירקיע םושיי ריבעהל ןויסינ ,םלוא
 ןווכומ לדומל םינותנה םע 1טאפ/8 וא
 .שממ הרוחש הדובע תויהל לוכי טקייבוא
 תמועל רוהט) דובל ץע תמועל השק ץע +

 בחר טקייבוא ןווכמש יפ לע ףא .(ברועמ
 רשאב תד תומחלמ תוצרופ רבכ ,ופקיהב
 -קנופ הניחבמ רתויב רוהטהו ןוכנה שומימל
 ייא" רשאכ ,טקייבוא ןווכומ יא" .תילנויצ
 -ושיי ,םינותנ ירסמ :רבד לכ השעמל גציימ
 .האלה ןכו שמתשמ יקשמימ ,םימ
 וניא םלועהש ןוויכמ .תומאותו םויקדוד +
 ילהנמש ירה ,הליל-ןיב טקייבוא ןווכמל רבוע
 רשפאל ידכ בר ןמז דוע חורטל וצלאיי 5
 םישדחה תונורתפה לש םויקרודו תומאות
 תונשיה תויגולונכטהו טקייבואה יססובמ
 דחוימב דירטמ תויהל לוכי הז ןינע .רתוי
 .הצק ישמתשמ לש תוביבסב

 לע ,תלעופ טקייבוא תנווכומ הלעפה תכרעמ
 םיגוס לע אלו םיטקייבוא לע ,הרדגה יפ
 תואמגוד יתש .םינותנ יצבק לש םויפיצפס
 לש 05/4007ו ₪וופ לש ₪ווח-05 ןה תויוושכע
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 דוביע העיצמ ,ןוגרוא ,ורובסליהב תמקוממו
 יונבה ,בטיה דמצומ ,טקייבוא ןווכומ הבורמ
 ךרעמ תלעב תיזכרמ דוביע תריחי יבג לע
 הווקמ ₪ווח .יבושחמ-ומכ םצמוצמ תוארוה
 תועונת דוביעל הלש תוכרעמה תא דעייל
 .ןווקמ
 םיבר 1/0 םושיר ידוקפית תללוכ םוו5
 לע ךמתסהל םוקמב ,תועונת דוביע יתורישו
 ,הקיז ןהיניב שיש תוילאודיבידניא תוליבח
 םידוקפתל םינותנ דסמ לש לוהינ תכרעמ לש
 תוימלצ תקפסמ ₪ווח-05 ,ךכל ףסונ .הלא
 םיבשחמב שמתשמה קשמימל | ([0003)

 -פתלו תוארל םישמתשמל רשפאמה ,םיישיא
 תונומתכ םירחא םיטקייבואו םילכ ,םיצבק לע
 .ישיאה בשחמה גצ לע
 רבד לכ טקייבואב ללכנ 18א1 לש 05/300-ב
 הלא םיטקייבוא .רזחאל וא ןסחאל רשפאש
 ךרוצה ןמ םישמתשמה תא םיררחשמ
 -יצפסה םינבמל תונפל וא עוציב תוקינכטב
 הנומת תנסחאמ 05/400-שכ .הנוכמל םייפ
 איהש אוה תעדוי איהש לכ ,לשמל ,הקרסנש
 שי המ תעדוי הניא איה .טקייבוא תנסחאמ
 וניא ומצע טקייבואה םג ךכ .הז טקייבואב
 םישודיחל דחוימב ומצע תא םיאתהל ךירצ
 .תכרעמב וא הנוכמב

 יבקע קשמימ
 תכרעמ לש חתפמה ינייפאממ דחא ,ןכ םא
 לש ותונימז אוה טקייבוא תנווכומ הלעפה
 הלעפה ןה רשפאמה יבקע תודוקפ קשמימ
 תומש תועצמאב שומיש ןהו הנוכמה לש
 .הרמוחב יולת וניא תעב הבו ,םיטקייבואה
 -וכמה תמרב ,השדח היגולונכט תגהנה ,ןבל
 .עוציבל רתוי הלק תישענ ,הנ
 תכיישה ,)חוא לש תודיתע תואסריגש יופצ
 -ייבוא תונווכומ ןה םג הנייהת יזכרמה םרזל
 תוחמתמ תוטיש לש ןווגמ םייק םויכ .טק
 יומד סיסב יבג לע טקייבוא ןווכמ תוקפסמה
 םיביטימירפ הליעפמה ,81וח-025 ומכ ,1)חוא
 -צמנה הלעפהה תכרעמ ,א18607ו ,1)חוא לש
 ,אטאו 186. לש הדובעה תנחתב שומישב תא
 ,הינרופילק ,וטלא ולאפב הזכרמש הרבח
 .םייתלחתה קוויש יבלשב תאצמנה

 םיידיימ םיחוור קיפהל לשב רבכ דחא םוחת
 ,טקייבוא ינווכומ םירצומו םיגשומב שומישמ
 ץעוי ,ןיטראמ סמיי'ג .תונכיתה םוחת אוהו
 תלדגה לע עיבצה ,15 יאשונב עודי בתוכו
 עדימ תסדנה תועצמאב רשפאתתש הקופתה
 יתוריש תוחפ ושרדיי :טקייבוא תנווכומ
 .דודיק
 -ביתה תא ומישאה םימדקומ םירקבמ רפסמ
 םיעוציבל הרמויב טקייבואה ןווכומ תונ
 הנורחאל ושענש םירובגת .םיליבק םניאש
 וכירפה ,6++ ומכ יזכרמה םרזה תופשב
 .וז הנעט
 הנכות תרצוי טקיובוא תנווכומ תינכת
 תמאתומ ,רזוח שומישל תנתינה ,תירלודומ
 תריציל שורדה ןמזה תתחפהל דחוימב
 תולוכי ,ךכל ףסונ .תובכרומ הנכות תוכרעמ
 לש התוחפ תולעמ תוגהל עדימה תוכרעמ
 -תינה ,תאז הנכות תועצמאב הנכות תקזחא
 .רזוח שומישל תנ

 טקייבוא ןווכומ ןונכת תיגולודותמ םושיי
 .םימישרמ תונוכסח המכל איבמ תונכיתב
 ב"הרא לש םיתחנה ליחב םיתנכתמ ,לשמל
 המכ חותיפב הלא תוקינכט הנורחאל ומשיי
 בא חתפל וחילצהו ,4 24 יססובמ 15 ימושיי
 ןמזה תרגסמ תמועל ,םייעובש ךשמב סופיט
 .תועובש 6-8 לש רתוי תלבוקמה
 1670508 6 סזק. קושל וקינעה ףסונ רופיש
 -ייבוא ינווכומ תונכית ילכ וחיטבהש ,18א1-ו
 18א1-ש יופצ ,41א-ה תניחבמ .005/2 רובע טק
 הנכותה - אטאו 5וטק תא הישמתשמל עיצת
 .אטאו לש םיקשמימ תיינבל
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 המורת ומרתש תונכית תופש רפסמ ןנשי
 תנווכומ הסיפתה תוחתפתהל הדבכנ
 התיה | ןהב | הנושארהו | ,טקייבואה
 ןווגמ םייק ,5חו6!84!81-ל ףסונ .5וט!ג 7
 םיגשומ לש בחר חווטב תושמתשמה תופש
 תא תוללוכ הלא תופש .טקייבוא ינווכומ
 /|גטסזפ ,1000% ,/4010ז5 ,(00]20 1

407 
 הנכות תסדנה תוינכת להנמ ,ךוב ידיירג
 -ןייטנואמב הנכות חותיפל הרבח ,831וסחגו"ב
 לש םושייב םיכמותה דחאו ,הינרופילק ,ויוו
 ןווגימב טקייבוא תנווכומ הנכות ןונכת
 וניא טקייבוא ןווכומ תונכית" ,רמא ,תופש
 רפסמ ףיקמה בחר םוחת אלא יראניב אשונ
 ."תופש
 תוכרעמ קושל םיגיצמה םירכומ ,ךכל ףסונ
 ידסמ ומכ ,תושדח טקייבוא תונווכומ הנכות
 "ביתה תופש תא ןהל ףיסוהל םילוכי ,םינותנ
 התשעש ומכ ,םהלש טקייבואה תונווכומ תונ
 .(כטחו 51006 םע 5610 1.0816 (?סזק.

 הפשכ רחביתש הפשה לע חוכיו להנתמ םויכ
 טקייבוא ןווכומ תונכיתל לעופב תיטרדנטסה
 איה םויה הרירבה .ירחסמ הדימ הנקב בחרנ
 ומכ תורוהט טקייבוא תונווכומ תופש ןיב
 וא 6++ ומכ תוברועמ תופשל 5חוג!!8|א
 .(66]00זו06 6

 תחא התויה לשב ןיטינומ אצי .5₪4/1ו41א"ל
 -יתווה טקייבואה תונווכומ תונכיתה תופשמ
 :םידבוכמה הידילומ לשב ןכו רתויב תוק
 -אגניא .ה.ה לאינדו גרבדלוג לדא ,ייק ןאלא
 לש רקחמה זכרמב 5₪₪41184|א לע ודבעש ,סל
 .וטלא ולאפב אטזסא תרבח
 ללוב ,טקייבוא אוה רבד לכ 5ח|!וא-ב
 הפשל קינעמ הז רבד .ןמצע תוקלחמה
 5411881 .תישעמ ןהו תיגשומ ןה ,תויבקע
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 עיצמ איה ,טק

 קע טק .יבקע טקייבוא
" 

 ה תוביבס תא הכפה פחמוווגוא

 ; צ ,תונולח יוביר - םויב תוצופנה

 - םירבכעו םיטירפת ,הק
 קיפרגו טסקט בוליש

 םיחתפמ הילא הכשמ ךכבו ,תוירלופופל

 .םיבר םירקוחו

 6"ל תופסות
 0 ידי לע הררגוהש ,6++
 ,1983 תנשב 86|| תודבעממ
 .תיתרוסמה 6 תפש םע טקייבוא ינווכומ םינ

 רבעמ-םדקב השעמל תדקפתמ 6++

 (6סחקו!6) רידהמה .6 לש (קז6קז0005507)

 6 דוקל 6++ דוק תרמהל שמשמ + לש

 יטרדנטס 6 רידהמ ריממ ותואש יטרדנטסה

 .הנוכמ דוקל
 אוה וז השיג לש םיבושחה תונורתיה דחא

 לש ןווגימ םע דובעל 6++ לש התלובי

 תרשפאמ וז תלוכי .םימייק רבכש 6 ירידהמ

 תוביבסל 6++ ימושיי ריבעהל םיחתפמל

 .ןהלשמ 6+ + רידהמ ןהל ןיא ןיידעש

 תא רידהל אוה תושעל םיחתפמה לעש לב

 זאו חותיפה תביבסב 6 דוקל 6++ דוקה

 הבו דעיה תביבסל 6-ה דוק תא ריבעהל
 .67ה רידהמב שמתשהל
 תא לצנל הסנמה הינשה תברועמה (-ה תפש
 איה טקייבוא ןווכומ תונכית לש תונורתיה
 ,סקוק דארב ידי לע החתופש ,00ןטסו 6
 תרבחב ישארה ינכטה להנמהו אישנה ןגס
 זס טסוצוזע זסשטטפ רבעשל | ,5וטקצ(סחט
 -תוכל התלע (0טןטסווטש 6 .1חוטזחהווסחב| 6.

 יו ,סבו'ג ביטס ידי לע הרחבנ רשאב תור
 טיסבכ ,אטאו תרבח ל"כנמו םילהנמה רבח
 ,הרבחה הודתיפש [אטאז 5160 תביבסל

 תפשל דבעמ-םדקכ םג תשמשמ 0166116 (
 סטטטווצט 6 התונכיתב םלוא .תיתרוסמה

 -יצמו ,6++ רשאמ 5411181א-ל רתוי הבורק
 .האוושה-רב ימניד רושיק הע
 םע הז קפט אלל חצנתהל ופיסוי םיתנכתמה
 רצומ הזיא הלאשל רשאב םינש ךשמב הז
 -תמה טקייבואה תנווכומ תונכיתה תפש אוה
 ךדומתהל 18 להנמ לע ,םלוא .רתויב המיא
 .רתוי תויתואיצמ תויעב םע
 ןפ-ח ילהנממ םיבר לש הנושארה תוסנתהה
 היהת טקייבוא תנווכומ תונכית תפש םע
 ןיבמ .םהלש םיתנכתמה תלוכיב היולת
 ,תונושה תורבחב םידבועה  םיחתפמה
 רשאמ 6 תא רתוי םיבר ,הארנה יפכ ,םיריכמ
 .פ]1141א תא

 תרוטקטיכרא תופשמ תחא איה 6 ,ךכל ףסונ
 [םא]ו לש תויגטרטסיאה תוכרעמה םושיי
 -דויה םיתנכתמ רתוי הארנכ םנשיש ןבומב)
 תפש תא םיעדויה הלאכ רשאמ 60801. םיע
 .(רחא אשונ והז םלוא ,6

 תונווכומ תופש לש םיישממה תונורתיה דחא
 .תורכומ ןתויה אוה תוברועמ טקייבוא
 -ודותמ םע דדומתהל וכרטצי אל םיתנכתמ
 .תרכומ אל ירמגל תונכית תיגול
 -הנמה ופידעי ולשבש ןכתיש םימרוגה דחא
 -ונימז אוה (0ןט6זוטט 6 תא וא 6+-+ תא םיל
 םייגטרטסא םימושיי סוסיב .םירידהמ לש םת
 םייפולח תורוקמ םנשי הרובעש הפש לע
 -יראל החסונה וניא םירידהמל דבלב םיטעמ
 .הדובעה לש םימי תוכ
 לש הכימתל תוכוז סטוטסווצט 6 ןחו 6++ ןה
 ,סטןטסוא6 67ב | 18א1  :תולודג תורבח
 לע ןורתי שי 6++7ל .6++דב אזאזר
 תורוקמ יוביר לש םיחנומב (טןטשוט 6
 הארנכ הל רמשיי הז ןורתיו םירידהמל
 תומחלמ תא עגרל חיננ םא םלוא .ןמז ךרואל
 יגשומב שמתשהל םילוכי םיתנכתמ ,הפשה
 תופשב םג טקייבוא ינווכומ הנכות תוינכת
 .תויתרוסמ תונכית

 םינותנ ידסמ

 7 סחוס 1080 ומכ ,םישדח םירכומ

 םינותנ ירסמ קוושל םיליחתמ ,סחוטטו6
 לש םיססובמ םירכומו ,טקייבוא ינווכומ
 ינווכומ םירובגת לע םידבוע םינותנ ידסמ
 .םימייק םירצומל טקייבוא
 םג טקייבוא תונווכומ תונכית תופש ומכ
 םימיאתמ טקייבוא ינווכומ םינותנ ידסמ
 שומיש תועצמאב תובכרומב לפטל דחוימב

 השוריו | (68%) - הקלחמ | םיגשומב
 .(וח מט( ה )
 \/84% ומכ ,םירצומה ןמ המכ לש דעיה להק
 ,עדמהו הסדנהה תוליהק אוה ,(כזחוסוטשוט לש
 ירכוממ הטעמ הכימתל וכז הכ דעש תוצובק

 .םייתרוסמה םימיאתמה םינותנה ידסמ
 םימשיימ ,16סזפיא 10. ומכ ,םירחא םירכומ
 תווצק/תותיזחב טקייבוא תונווכומ תוקינכט

 וז הטיש .םימייק םינותנ ידסמ לש םיינמודק
 "בעהה תויעבב לפטל םיכרדה ןמ תחא איה
 5 .םושייהו הר

 לש (אמאְופ) עדיה סיסב לוהינ תכרעמ
 םיטקייבואב תשמתשמ ,לשמל = ,.\וטסז
 .הלש םינותנהו עדיה גוציי תוכמסל סיסבב
 ומכ ,םיקוח םיליכמ %8א15-ב םיטקייבוא
 םיקוח לש םתלכה ידי לע .םינותנ ףוקית יקוח
 תררחשמ ,טקייבואב הלאכ םידוקפת וא
 רוציל ךרוצה ןמ םישמתשמה תא אמא
 .שדח םושיי לכל ףוקיתה יכילהת תא שדחמ
 ומכ ,םינותנ ידסמ לש םיססובמ םירכומ
 לע םידקוש ,!הוסזחווא 1ומס.7ר (2ז806 זק.
 .םהלש תועצהב םיטקייבוא ןווכמ בוליש
 תניינעמ הדובע השוע 11טוצ|61(-הסאהז6 0,

 -ונכט תבלשמו ,1ז18 ,הלש םינותנה רסמ םע
 םינותנה ידסמ םע טקייבוא תנווכומ היגול
 .םימייקה םימיאתמה

 שמתשמה תביבס

 -שמימ םוחת תא םינחובשכ הבעתמ לפרעה
 ינווכומ שמתשמה ימושייו שמתשמה יק
 ןוובמ לש ותרטמ ,הדוסיב | .טקייבואה
 קפסל איה הצקה שמתשמ יבגל טקייבואה
 .הרישי הלעפהב תכמותה הביבס
 שמתשמה ביצי ,לשמל ,ךמסמ סיפדהל ידכ
 םוקמב ,תספדמ תימלצ יבג לע ךמסמ תימלצ
 ןיעטהל ,םילילמתה דוביע תליבח תא לחתאל
 םושייל תורוהל זאו םיאתמה ךמסמה תא
 .ךמסמה תא סיפדהל
 זכרתהל שמתשמל תרשפאמ הרישי הלעפה
 הקינכמב םוקמב וינפלש תיקסעה המישמב
 .םושייה לש
 םיעיגמ דציכ ןיבהל תוסנל םוקמב ,ךכו
 אוצמל תוסנל זאו .לשמל ,הדוקפה תרושל
 -מתשמ םילוכי ,םינותנה ץבוק ןסחואמ ןכיה
 -תהלו םיאתמה טקייבואב חותפל טושפ םיש
 .הדובעב ליח
 תלוכיל תואמגוד לש ןווגימ םויכ ונידיב שי
 ,לשמל ,\טקוש תרבח לש א!ּגטוחזספו .תאזכ

 וניא םלוא ,תוימלצכ םידדוב םיצבק גציימ
 הרישי הלעפהב ךמותה קשמימ קפסמ
 .האלמ
 הגרד תקפסמ [1? לש אטא גש תנכות
 העיצמ איה .תוילנויצקנופ לש רתוי ההובג
 -רעמל םהב לופיטו םיטקייבוא לוהינ ףרצל
 ,םויכ 205 - םימייק םימושיילו הלעפה תוכ
 לש א/!6וגקווסז תנכות .דיתעב (נחואדו 2

 ,תאז תמועל ,א!טוהקווסז 6 סחוקונוטז 8

 השיג םישמתשמל שי הבש הביבס תרצוי
 םלוא .טקייבוא תנווכומ הלוכש הביבסל
 .םימייק םימושיי ינפב הרוגס וז הביבס

 דיתעל ןוזח
 [.טזטא תא ונמזב םיקהש ימ ,רופאק 'ץימ

 שארב דמוע םויהו כטצט!סקתוטת( סמ.

 רמא ,סטסו'צסמ ,'גדירבמייקב 0 שטה הס

 ןתמ אוה הזוח אוהש ילאדיאה טירטתהש
 ילכ הבש ,הצקה שמתשמל תירלודומ הביבס
 הז םיבלושמ םירכומ לש ןווגממ טקייבוא
 .תחא השקמ היושעה תומלש םירצויו ,הזב
 תוחיתפ לש בוליש הפוצ אוה ,תורחא םילמב
 םלוע לש תוילנויצקנופה םע 205-ה םלוע
 אווז

 בצמב םיאצמנ ונניא ןיידעש ןוויכמ םלוא

 םיספות םימאות טקייבוא ילכ ובש ,הז יוצר
 ונחנא ,םייטילונומ םימושיי לש םמוקמ תא
 יררועמ םיאשונ לש ןווגמב לקתיהל םיפיסומ
 .הגאד
 אוה בלה תמושת ברימ תא שרודה ןיינעה
 ,לשמל ,חקינ .םימייק םימושיי םע תומאותה
 הביבסל המגודכ אוטוגקתסז תביבס תא
 תעצובמ איהשכ .הרוהט טקייבוא תנווכומ
 השיג א!טופקווטז"ל היהת ,18%1 לש 5/2 לע
 םלוא ,םימייק 05/27 205 ימושיימ םינותנל
 .הלא םימושיי לחתאל שממ לכות אל איה
 ימושיי ץירהל ןויסנל המוד וניא רבדה
 .תונולחב ןאסח-א1ו6ז090 תונולח

 הזיראב שמתשהל העיצמ טק
 ימושיי תכימתל הקינכטב (טחטהקאט|ה1וסח)
 הגרדב אטא \/גוט תביבסב םימייק 5
 .טקייבוא תיומד תוילנויצקנופ לש תמיוסמ
 לש תונוכנ שארמ החינמ וזכ העצה םלוא
 וא 10% עיקשהל םייאמצע הנכות ירכומ
 לש הזיראב תונכית ןמז לש םיפסונ %
 תומכ דואמ בוט תרכמנש ןכתייש ,םושיי
 .איהש

 הברה ,הדובעה תונחת קוש לש וז המרב
 אוטוגקפטז םע ,18א1-ש המב יולת היהי
 אווטזטפס 71 אטא \\'גוט םע 117 ,זאטאו פוקר

 תושעל וטילחי ,המסרופ םרטש העצה םע
 .טקייבוא לוהינל תיטרדנטס השיג תצפהל
 -צמאב שמתשמה לש תויביטקודורפ דבלמ
 יתועמשמה חוורה ,הרישי הלעפה תוע
 תנווכומ היגולונכטמ קיפהל רשפאש ףסונה

 רזייל תספדמ
 רתוי
 בתכ יגוס

 רתוי
 תוריהמ

 רתוי
 תומיאת

 תונכותל

 תל

 יקשא ישילשה רודה תספדמ ?-1000 םגד

 ,טלחומ טקשב הרורבו הדח הספדה ,הקדב םיפד 0
 ,תויפוריא תופשבו תילגנא תירבעב בתכ יגוס תורשע

 ...דועו הקיפרג ,דוק-ררב תספדה

 ! םניח ץועיל לצלצ

 .ךדצמ תוביחתה לכ אלל ךדרשמב המגדה

 :זקומזי
 03-6647011 א"ת ,12 הלואג 'חר

 לע םימושיי חותיפ אוה הז םוחתב טקייבוא

 .שמתשמה ידי

 םוכחית :שקובמ

 ,ואל םא ןיבו וניניעב ןח רבדה אצומ םא ןיב
 רתוי םימכחותמ םילכ ושרדי םישמתשמה
 -רדנה קוה-דא ימושוי חתפל םהל ורשפאיש
 הנורתי .תיפיצפס תיקסע היצאוטיסב םיש
 התלוכי אוה ,לשמל ,א!טוגקתסז לש לודגה
 ,םינותנ ירסמל ינמודק הצקכ/תיזחכ שמשל
 תונבל םישמתשמל תרשפאמה הביבס תלעב
 םינותנב שומיש ךות יפרג ןפואב םימושיי
 .הלא
 םיווהמה טקייבוא ןווכמ לש םינייפאמה לכ
 םישוע ,םייעוצקמה םיתנכתמל ךשומ םרוג
 יפ לע ףא ,תכשומל תיסיסבה היגולונכטה תא
 וניאש ימל השיגנ הביבסב התוא ףוטעל שיש
 .םישמתשמה רוביצל םג ,תנכתמ
 טקייבוא ןווכמ ,םירחא תונועגש ומכ אלש
 וניא םג םלוא .תפלוח תיתנפוא האצמה וניא
 .םולכ-אל-וא-לכה לש שומיש בייחמ
 םיחוור קיפהל דואמ תוישממ תוטיש ןנשי
 תונווכומ ןונכת תוקינכט ימושיימ םיידיימ
 ,היגולונכטה ןמ תלעות קיפהל ידכ .טקייבוא
 םירכומה םע דחי ,ורסמתי 15 ילהנמש ינויח
 .רתוי קוחר חווטל ןונכתל ,םימיאתמה
 -טרטסא תא ועבקי 15 ילהנמש רתויב בושח
 -ושיי לש םחוב תרבעהל םהלש עוציבה תיג
 דעיה להקל טקייבוא ינווכומ תוביבסו םימ
 - רתויב הברה תלעותה תא םחהמ קיפיש
 .הצקה ישמתשמ רוביצ

 27 ן"שת רייא 0 לירפא "בשוח השעמ"
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ומה הדובעה םוקמ תארקל
 ?םלש

 ןילייב הטול

 בושחימ לש םייתרבח םיטקפסא

 שחמ תרבח ידבוע לש םנויסנ

 ה םהל םיליבקמה לש הז םע הוושומ

 רבועה :םיירקיע םיסופד ינש הלעה

 םתדובע תא םיספות דרשמב םידבועהש דועב

 .תישיאה המרב קופיסל עירפמ םרוג הב םיאורו ,יעצמאכ
 ,הדובעב ימינפ

 םוקמ לש חרוכהמ הדובעה תא ררחשל תרשפאמ עדימה תיגולונכט

 .הדובעה תא עצבל ידב דרשמל םוי ידמ עוסנל חרבה ןיא רבכ .ןמזו

 יפלא ךוסחת (וטוטטטחחתוטווחט) .קוחרמ הקסעהש איה הכרעהה

 טרפה לש םיצחלה תא תיתועמשמ הדימב תיחפתו ,םויל טפנ תויבח

 אוה םידחאלש המ לבא .םויה ןגרואמ אוהש יפכ ,הדובעה םוקמב

 רשבמ םירחאל אוה ,םיבר םייתרבח םיילוחל ןורתפהו דיתעה תווקת

 היגולונכטה אל לבא .ינורטקלא תשורח תיבב לוצינ לש שדח ןדיע לע

 דאה ינבב תויולת הנייהת הלא .תואצותה הנייהת המ עבקת דבלב

 ובש יתוברתהו ילוהינה ,ינבמה רשקהב ןכו ,עצבל םהילעש תולטמבו

 .הדובעה תישענ
 רבשמ ימי זאמ חוכיוול אשונ היה תיבב הדובעל םיבשחמב שומיש

 הדובע תנחתש זאמו ,"קוחרמ הדובע" חנומה עבטנ רשאב ,היגרנאה

 ,זאמ .בר דויצ תשיכר רשפאל ידכ היד הלוז התשענ תילאודיבידניא

 הכז אוהו ,הרובעה םוקמ יבגל הז שודיחב רתויב בר ןינע ררועתה

 .םילובלב רפסמל ןותנ אשונה םלוא .תונותעה לש הבר בל תמושתל

 םהבש תולטמה יגוסלו הדובעה חוכ לש וקלחל עגונ םהבש ןושארה

 תושרודה ,םינותנ תנזהו תויניטור תויתודיקפ תודובע .םיקסוע

 ,םישנ ידי לע רקיעב תושענו טלפה לש תונשנו תורזוח תודידמ

 תודעומו ,תינלבק תיב תיישעת לש תולוחה תוערה תא בוש תולעמ

 ,םיקוסיעה םלוס לש ןוילעה הצקב הנוש בצמה לבא .המוד לוצינל

 רכש םילבקמ םירבועהו ,תיניטור הניא תיעוצקמו תינכט הדובע ובש

 "םזילוהוקרוו" איה ,יאדוול בורק ,ןאב הנכסה .טופישו עדי רובע

 הז ןינע .םייתוברת ,יאדוול בורק ,םה םיצוליאהו ,לוצינ רשאמ רתוי

 .הז רמאמ אשונ אוה הדובעה חוכ לש

 ךטאבז6 ותט קטז!טטז \\סזאק|בסט? ₪ֶצ 1016 בוץ. 6 טתותוטחוטבזוטחפ 0[ זחט

 הא[. קח[ 1989. ךזגחצ[ג160 טצ ןכטזחווצפוטח

 לוהינל רפסה תיבב לוהינו תינוגרא היגולוכיספל רוספורפ איה ןולויב הטול
 ןוגרא לע עדימ תיגולונבט תעפשהב קסוע ןורחאה הרקחמ .4111-ב פוס
 .םוקימו ןמז לוציפ יצוליא יבגל החוכ דוחייבו ,הדובע

 רתוי לודג טקייורפמ קלחכ הינטירבב ופסאנש םינותנ לע ססבתמ הז רמאמ

 הדובעה .הדובע לש ןומזתו םוקימ לע עדימה תיגולונכט תעפשהב קסעש
 כקייורפה ידי לע הקלחב הנמומ ,ןירפ סנאטסנוק םע הלועפ ףותישב התשענש
 .א111-ב 8108ח לוהינל רפסה תיב םעטמ ,"9ס-ה תונשב לוהינ"

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"

 םתיבב םידבועה תיטירב םיב

 חותינה .דרשמב םידבוע
 ךרע םיאצומ םתיבב םו

 תוצראב .םתיבב םידבועה לש הקסעהה יסחיל עגונ ףסונ לובלב

 וא םייאמצע םה םתיבב םידבועדמ % ,םיבירעמ ךכ ,תירבה

 דנילקאמ השעש םדקומ רקחמו ,הזוח יפ לע םידבועה םירסנאלורפ

 .םיריכש ויה םהמ 15% קרש אצמ קוחרמ-םיקסעומ אשונב קוט

 הז םגדל תואמגוד םה [=-[והוטויח וחד 5 שזטא לש חטש ידבוע

 - קוחרמ םיקסעומה לש םקלח םלוא .םייאמצע הדובע ינלבק לש

 תוצראב תוחפל ,םתיבב םידבועה ברקב - תיבב םידבועה םיריבש

 לע תושעיהל םילוכי הלאכ םירדסה .תוריהמב לדגו ךלוה ,תירבה

 .הרבחה לש תיפיצפס הריחיב ןגרואמ וא ישיא ןתמו אשמ סיסב

 תינרצי ,[61. 1.10 לש (6'/%) םיזוח ,תינכת יתוריש ,תיקסעה הדיחיה

 השענ הבו .הז םגדל המגוד איה ,הינטירבב הליבומה םיבשחמה

 .יחכונה רקחמה
 םישמתשמה םידבוע םיקיסעמה םינוגרא ברקב םג ,ףוסבלו
 ףסונ תיבב םידבועה הלא ןיב לובלב םייק ,םתיבב הדובעל םיבשחמב
 הדובעל ףילחתכ תיבב םידבועה הלא ןיבל ליגרה הדובעה עובשל
 וקדבש ,ןמדוגו ןוסויה ,לשמל .תולבוקמה הדובעה תועשב ,דרשמב
 םיקסעומ לע וחווידש תורבחה בורש ואצמ ,גרובסטיפב תורבח
 קר :תוליגרה הדובעה תועש רחאל השענ רבדהש ורמא ,קוחרמ
 תוהמא ןהש םישנ רקיעב - םיבושח םידבועל ורשפיא תורבח שולש
 .תוליגרה הדובעה תועשב םתיבב תיקלח הרשמב דובעל - םידליל
 הייה תרבחב םיריכש לע 1983-1984 םינשב השענש רקחמב ,טוארק
 ןוסלוא םג .דרשמב םתדובעל ףסונ תיבב םידבוע םבורש אצמ ,קט
 10% קרש ,[כגווווגוזוטו תעה בתכ יארוק לש םינותנ סיסב לע ,חוודמ

 .דרשמב הדובעל עובק ףילחתכ תיבב םידבוע בשחמב םישמתשמהמ

 אקווד לבא .ףילחת אלו ,תפסות הרקיעב איה קוחרמ הקסעה ,ךכ םא
 לעב אוה ,ררשמב הדובע םע תיבב הדובע בלשמה ,ינשה םגדה
 675 ידבוע .םיינוגראו םיישיא - םישדח םיכרצ לע תונעל לאיצנטופה
 ןיב םיהוש םה לבא ,תיבב אוה םסיסבש םושמ ,הז םגדל םימיאתמ
 .היתוחוקל םע וא [1'6. ידרשמב םהלש הדובעה תועשמ 70907ל %
 יבשוי םניא םה לבא ,תיבה אוה םסיטב ,הרבחה להנמ רמואש יפכ

 הבר תודע תמייק .וז ךרדב דובעל םיפידעמה םידיחיה םניא םהו .תיב
 תא םיעיבמ ,םהיתופרעה לע םילאשנ םה רשאכ ,םיבר םישנאש ךכל
 .דרשמב הדובע םע תיבב הדובע בלשל םנוצ"
 ,תוהובגה תומרב הרבח ידבוע לע דומלל ונלוכי ,675 תועצמאב ה 0
 םושמ ,םתיבב םירוגס םניא םה ךא ,תיבב תישענ תינכטה -- 2
 םישנא םע םינפ לא םינפ רשקב םיאצמנ םה הדובעה 8 0
 הצובק תמייק !('1.-בש םושמ ,ןכ לע רתי .םקוסיעל ל 9

 ןמ תאצוי תורשפא תקפסמ 101. ,דרשמב הדובע לש תית יתרוסמה ךרדב ךא ,הדובע התוא תא םישועה םישנא לש ,האוושה-ת
 שב בא קרש רול" ו שש של

 -- וו

 ררשמב םידבועל תיבב םידבוע ןיב םילדבהה תא רוקחל ללכה
 .תולטמ ןתוא תא השעמל םיעצבמו ,הרבחה התואב

 םימדוק םירקחמ

 הקסעה לש העפותה תא תיריפמא רוקחל םימדוקה תונויסנה בור
 לש וא םיצולח לש תונטק תוצובק לש םינותנ לע וססבתה קוחרמ
 לש םירחא םיילמרופ יתלבו םיילמרופ םירדסהו םיינויסנ םיטקייורפ
 לש עטוקמה הייפוא תא ורשיא הלא םימדקומ םירקחמ .תיבב הדובע
 :קוחרמ-םיקסעומ לש םיגוס השולש ההיז טארפ .תיבב הדובעה
 םירבג ;םיריעצ םידליל תוהמא ,עוצקמ תושנו תולהנמ ,תודיקפ םישנ
 ןהב וחקלש תוילמרופ תוינכתש אצמ ןוסלוא .עוצקמ ישנאו םילהנמ
 ,ללכב דובעל תלוכי יא לע הפדעה ואטיב ,תודיקפ םישנ רקיעב קלח
 -ייה תורבחב םיילמרופ יתלב םירדסה ,ןתמועל .לוצינל תודעומ ויהו

 םירושיכ ילעב ,עוצקמ ישנא ,םירבגל םידעוימ ללכ ךרדב ויה קט
 הריחב לע תססובמ התיה תיבב הדובעה םהיבגלש ,םיידוחיו
 קוחרמ-םיקסעומ לש תחא הצובק אצמ ראוסמר .רתי-תוכזו תישפוח
 ויהו םתדובעמ תוחפ םיצורמ ויהש ,םישנ רקיעב ,האלמ הרשמב
 ההובג התיה םהלש תוליעיה לבא ,חוקיפו החגשהל רתוי םינותנ
 ,תאז תמועל .המ-תדימב םתוא ולצינ םהיקיסעמש ןאכמ .רתוי
 ודבעש םירבג ,תיקלח הרשמב קוחרמ"םיקסעומ לש הצובק האצמנ
 ןוצר עיבשמ רדסה הז היה םרובעשו עובשב השולש - םיימוי םתיבב
 התחפ ורקחש תודיקפה תצובקבש ואצמ ספמירפו ןוסלוא .רתויב
 .התלע הימונוטואה עוצקמה ישנא תצובקבו ,הימונוטואה

 המ-תדימב המומע תיעוצקמ הדובעל תיתודיקפ הדובע ןיב הנחבהה
 רקחמ תואצות לע םיחוודמ טוארקו ןוזרג .םייאמצעה ברקב םג
 םה .םתיבב ודבע םהמ 30%-ש ,םידיקפ 297 לש םגדמ לע ססבתהש
 רשפא יא לבא ,תיגולוכיספ תלעות וקיפה םתיבב םידבועהש וקיסה
 הדובעה תועש וא הדובעה םוקימ - םימרוגהמ הזיא עובקל היה
 הדובעה יסחי לש םייפואו (םתיבב םידבועה לש רתוי תוטעמ תועש)
 לשמ םיקסע ילעב ויה תיבב םידבועה ןיבמ רתוי םיבר) הרבחה םע
 םישנש חוודמ ןסנטסירכ ,דועו .הלא םילדבה לע עיפשה - (םמצע
 ןתדובע תא תובשוח ןניא ,םילילמת דוביע לש קסע ןתיבב תומייקמש
 םישנ יבגל .עוצקמ תושנכ ןמצע תא תואור אלא תיתודיקפל
 -דומתה ,יאופר לופיט תלבק ןה תוירקיעה תויעבה ,הלא תויאמצע
 האבש הנכסהו תיבל הדובע ןיב הדרפה יא ,דודיב םע תוד
 .תובר תושימגו הימונוטוא ןהל שי לבא .םזילוהוקרוו - היתובקעב
 הנוש ךרעמ םע תודדומתמ ןתיבב תודבועה תוריכשה ,תאז תמועל
 אוהש ןוויכמ ,ןתטילשב ירמגל וניא ןמזהש תולגמ ןה .םיניינע לש
 תא בלשל תולוכי ןניא ןה .ןכ לע רתי .קיסעמה תושירדל ןותנ
 ,העש יפל ללכ ךרדב רכש תולבקמ ןה .םידליב לופיט םע ןתדובע
 תוניינועמ ןהש םושמ הז "לוצינ" םע תומילשמ ןה ךא ,תובטה אלל
 םלואו .ללכב דובעל תלוכי יאל ןבצמ תא תוושמ ןהו ,תיבב תויהל
 ,חונ אל דמעמ והזש רורב ,דרשמב עובק דבוע לש דמעמל האוושהב
 '.תישממ איה לוצינה תנכסו

 ןינע ררועמ החפשמו הדובע ןיבש סחיב קוחרמ-הקסעה לש המוקמ
 םיארמ 1980 לש םיבשותה םשרמ ינותנ לש חותינב .בר ןמז הז
 תוחפ םהל שיו תוחפ םירכתשמ םתיבב םידבועהש שבמארגו טוארק

 רתוי ןטק ךרוצ ןיב ןוזיא גצייל םיטונ תאז םישועה הלאו ,תורירב
 תואושנ תונבל םישנ ,לשמל) תושימגב רתוי בר ךרוצ ןיבל הסנכהב
 לש ויאצמימ תא תרשאמ תיללכה המכסהה לבא .(םידלי םע
 .ישוקב קר םיבלתשמ רליב לופיטו קוחרמ-הקוסעתש ,ןסנטסירכ

 וו

 (וטנמרקסבש ברעמה תונידמ - הינרופילק םייח חוטיב תרבח) '61-\אשי("ב 31

 תזרפומ האלעה לשב הקיסעמה הרבחה תא קוחרמ"םיקסעומ תצובק העבת
 ריבשה תרדגה לע ךמתסה יטפשמה אשונה .יתומכ סיסב לע תשרדנה הסכמב

 יבגל קר םיספות םיילררפה םיקוחהש רחאמ ,יאמצע הדובע ןלבק תמועל
 21.6.86-ב םסרפתהש יאקירמאה םירחבנה תיב תדעו לש ח"וד .םיריכש

 םניאש םהידבועב גוהנל דוע ולכוי אל םיקיסעמהש ךכ ןקותי קוחהש ץילממ

 רכשל גוארל םיקיסעמה לע היהי ךכו ,הדובע ינלבקב ומכ דרשמב םידבוע
 השפוח ,תואירב ומכ תורחא תובטהלו ,הלטבא ימדו ילאיצוס חוטיב ,םומינימ
 .היסנפו

 בלשל דציכ היעבל הבושתה תאז אלש םג ואצמ ספמירפו ןוסלוא
 ורחב רשאו ,ורקחנש עוצקמה ישנא םירבגה .תוהמא םע הדובע
 רתויו ץחל תוחפ ,םהידלי םע רתוי םיבוט םיסחימ םינהנ ,הז רדסהב
 ץחלל סחיה ,ףילחת שי ןהירושיכלש םישנ יבגל ,ךכל דוגינב .יאנפ
 ,םידליב לפטל תילאידיאה ךרדה הניא תיבב הדובע .ילילש אוה
 :075-ב םישדחה םידבועל תועצהב שרופמב רמאנ רבדהו

 ונניא ,םידלי לודיגו הריירק בלשל תרשפאמ 605-ש ףא לע
 יקרפ ךשמב םוקמה ותואבו ןמזה ותואב תאז תושעל םיצילממ
 לבא ,םינוש םה דחא לכ לש וירדסהו ויתופקשה .םיכורא ןמז
 הדילקמה ומא ילגרל קחשמה ןטק ךאלמ לש הדורווה הנומתה
 אל םלועל ונבורו ,תשפחמ רדימת תונותעהש המ איה ,החמשב
 !ליעומ חרואב וב םיסנתמ

 ןיירע ינורטקלאה תיבהש חינהל ריבסו ,אופא תבכרומ הנומתה

 רימש ,גרבסולש םימכסמ דגנו דעב םינועיטה תא .ונתאמ קחורמ *

 םהו ,ןוסלואו םיימואל םיאשונל דרשמה לש דחוימ ח"ודב ,ןומולסו
 יעצמא םיוושמה ,םיינויסנ םיטקייורפ השולש לש םינותנ םג םיפרצמ
 וללה םיטקייורפה .דרשמ ידבוע לעו קוחרמ-םיקסעומ לע חוקיפ
 םה .םיבדנתמ לש דואמ ןטק רפסמ וללכו ,רצק ןמז ללכ ךרדב וכשמנ
 ,חוקיפ לש הנוש גוס תשרוד קוחרמ הדובעש ךכ לע ועיבצה ןכא
 לוכיש המ ,עוציבל השק הזכ יוניש .יטמרד ינוגרא יוניש תצלאמ ןכלו
 -הקסעה לש תונורתיה לעב לאיצנטופה עודמ ,וקלחב ,ריבסהל
 .השעמל הכלה שמוממ וניא קוחרמ

 תואצות לע םיעיפשמ םיימואל םילרבה םאה ,הלאשה הלוע ןאכו
 רשאמ רתוי תומישרמ תוחלצה ןנשי ,לשמל ,הינטירבב .הלא
 לע השענש יתאוושה רקחמ עיבצמ ,הפוריא ךותבו .תירבה תוצראב
 רתוי קוחרמ-הדובעב ןיינע םייק הינטירבבש ךכ לע "הקיריפמא" ידי
 ששח םג םייק הינטירבב םלואו .תורחא תויאפוריא תונידמב רשאמ
 הדובע תמועל תיעוצקמ הדובע לש ןחבומה הייפואו ,לוצינמ
 .הדימ התואב הב םייקתמ תיניטור תיתודיקפ

 ,םיבשחמ םע תיבב הדובעש ךכ לע םיעיבצמ רקחמ יאצמימ ,םוכיסל
 הניחבמ תישומיש ,דרשמב הדובעל רדסומ ךא ןמדזמ ףילחתכ
 םידדצמה םיברש ףא לע ,השעמל השיגנ רשאמ רתוי תיטרואית
 יבגל תיללכ המכסה תמייק ןכו .הדובעה םוקמ יבגל הז שוריחב
 םימייקמה םיידוחיי םירושיכ ילעב עוצקמ ישנא ןיב הנחבהה
 ןיבל ,עובשב םימי המכ םתיבב הדובע לש םיילמרופ יתלב םירדסה
 ,םינותנ תנזה לש תולטמ וא תיניטור תיתודיקפ הדובע תושועה םישנ
 .תובטה תולבקמ ןניאו תעצובמה הדובעה תומכ יפל תורכתשמ
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 תודוסי בוליש איה הז רקחמבש םגדמל תעגונה הבושחה הדוקנה

 תדיחימ תיבב םידבועה ,דחא דצמ .הלא קוסיע תומרמ תחא לכמ

 תיקלח הרשמב תיבב תודבועה םישנ רקיעב םה 10. לש 5

 ןהירושיכו תיעוצקמ איה ןתדובע ,ינש דצמ ;החפשמ לש תוביסמ

 תונהנו ,!61. לש תוריכש ןה ,ןכ לע רתי .הבר השירד ןהל שיו םיהובג

 161. לש העובקה תרגסמב דובעל רוזחל תולוכי ןהו ,תובטהה לכמ

 תינכטו תילוהינ היכרריה תמייק המצע 675-ב .ךכב הניצרת רשאכ

 ילולסמ ןהינפב םיחותפ ,תובטה תולבקמ ןה ,ךכ .ןהינפב החותפה

 העש יפל תורכתשמ ןה ,םלואו .תורחא תורירב ןהל שיו הריירק

 יקרפ רובע יסיסב רכש םלושמש ףא לעו ,תודבוע ןה ובש ןמזה רובע
 הדובעב יולתו רידס אל תויהל לולע ןרכש ,םיטקייורפ ןיבש ןמזה
 .ולבקיש
 גהונל הרזחכ בשחיהל םולשת לש וז הטיש הלוכי םינבומ המכב
 .תינויגה רתוי הארית תרצותה יפ לע תורכתשהש םושמ ,יתרוסמה
 םידבוע ןיב ןומא לש המר תינבנש ךכ לע העיבצמ תכרעמה םלוא
 יפ לע םולשתל םירבוע םתיבב םידבועהמ םיבר .םהילהנמו הלא
 םידבוע םה ובש ןמזה ךשמ רחא בוקעל השקש םושמ ,הדובע תומכ
 לש הרקמב .םתדובעב םתוא םיאור םניא םילהנמה רשאכ ,השעמל
 לשב ,רכשל סיסבכ םילבקתמ הדובע ןמז לע םיימצע םיחוויד ,5
 .הצובקב תררושה ההובגה ןומאה תמר

 םגדמהו רקחמה םוקמ
 םיידוחיי םירושיב תולעב םישנל רשפאל ידכ 1969 תנשב המקוה 5
 ןהירושיכ תא רמשלו תיקלח הרשמב הרבחב דובעל בשחמה םוחתב
 חוכ וויה ןה הליחת .םידלי תולדגמ ןה דועב ,הדובעב ןתוברועמו
 תודובע רקיעב ושעו ,תובטה לכ אללו העש יפל רבתשהש הדובע
 קלח השענ תעכ ,תודיחיב דובעל ידכ ןתיבל וחקלש ,תונטק תונכית
 איה .המצע ינפב תדמועה תיחוור תיקסע הדיחיל הרבחה לש הז
 הנבמ תלעב ,ותיבב דבועה האלמ הרשמב להנמ ידיב תלהונמ
 םילולסמ ןהו םיילוהינ םילולסמ ןה ללוכה ,המצע לשמ הריירק
 םושייל ןה ,םיטקייורפ חותיפ תוכרעמ לש ןווגמב תקסועו ,םיינכט
 םא) העש יפל רכתשמ ןיידע הדובעה חוכ .ינוציח םושייל ןהו ימינפ
 הרשמב םידבוע ןיידע םיברו ,(הדיחיה ילהנמ יבגל ךכ רבדה ןיא יכ
 .םיריבשה םילבקמש תובטהה לכל םיאכז םה וישכע לבא ,תיקלח
 .םיינכט םיבתכ 35-כו הלהנהה ללוכ ,שיא 180-כ םידבוע הדיחיב
 חותיפב רוריבב םיקסועה םישנא 55 ונרחב תאז הצובק ךותמ
 תודיחיה ךותמ תוכרעמ יחתפמ 51 םע םתוושהל רשפאש ,תוכרעמ
 הצובק .דרשמב םידבועה ,161. לש (015) עדימ תוכרעמ תצובק לש
 ודבע םלוכ לבא ,הדובע ינלבקמ ןהו םיריכשמ ןה תבכרומ התיה תאז
 םיקדבנהמ דחא לכל ונחלש 1987 תנש לש ביבאב .הרבחה ידרשמב
 םימידקמ תונויאר לע ססובמה ,טרופמ ןולאש הלא תוצובקב
 תועמשמהו םתדובע תא םישוע םה הבש ךרדב ונדש ,םייביסנטניא
 םידבועה תצובקמ 89% :בוט היה תובוגתה רועיש .םרובע הל שיש
 - םיקדבנה וקפיסש םינותנה .דרשמב םידבועה ךותמ 78% :םתיבב
 הז רמאמב םיחתונמ - דרשמב םידבועה 407ו םתיבב םידבועה 0
 .("הטישה לע תורעה" האר)

 ,הדובעה םוקימל ףסונ ,םירחא םימרוג םימייקש הארמ 1 הלבט
 שי (6'/%) םתיבב םידבועה תצובקב .הלא תוצובק ןיב םיניחבמה
 הצובק - םידליל תוהמאו תואושנ יאדוול בורק ןהש ,םישנ רתוי
 רבד לש ושוריפ לבא .המקוה רשאכ הדיחיה תסיפתל המיאתמה
 םימרוגכ ןימל םוקימ ןיב דירפהל בושח םילדבהה חותינבש אוה
 ,דיקפתב םילדבהה תא םג ןובשחב תחקל שי ,המודב .םיעיפשמ
 הברהב ןטק םתיבב םידבועה תצובק ברקב םילהנמה רפסמש ןוויכמ
 .הרבחה ידרשמב םיבשוי םידבועה לכ הבש ,618 תצובקב םרפסממ
 םינתשמ השולש םע תונוש חותינ לע תססובמ חותינה תינכת ,ןכל
 .הקסעה ירשקו דיקפת ,ןימ :םייולת יתלב

 הריחב תלוכי ילעבכ םמצע תא וספת םתיבב םידבועהש ואצמ טוארקו ןוזרג .2
 םיבוטה םיאבנמה ,קסע לע תולעבל טרפ ,תאז םע .הדובעה םוקימ יבגל תרבינ
 .ןיאושינו ליג ,םיריעצ םידליב לופיט ויה ואצמש תיבב הרובע לע רתויב
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 םגדמה ינייפאמ :ן הלבט

 םירסנאלירפ

4 
 ו םיקדבנה רפסמ

 20 30 4 ומ
 6 וס 45 7
 הבקנ

 0 | םויכ םיאושנה רפסמ

 5 4 6 |3 םידליל םירוהה רפסמ

 4 5 6 23 ההובג הלבשה ילעב רפסמ
 9 32.5 | 320 | 8 עצוממ לוג

 :דיקפת
 12 15 25 42 ינכט

 2 3 ו5 7 ילוהינ/יקסע

 1.6 12 14.8 |בשחמ תדובעב ןויסנ תונש רפסמ עצוממ

 םישרודה םימוחתה רפסמ עצוממ

 (א) ההובג תלובי
 (ב) 101 -ל רשק

 הרבחל םינמאנ
 ובזעיש םיפוצ

 לש םהלש עדיה תדימ תא ןייצל םיקרבנהמ תשקבמה הלאש לע ססובמ | (א)

 .6דו שש א1!א-ב הלכו תונביתב לחה ,םינוש בשחמ ירושיב 11

 ויהיש ילאיר ןפואב םיפוצ םיקדבנה ןוגרא הזיאב תולאשה לע ססובמ

 ,ילאידיא ןפואב ,רתויב םיצור ויה ןוגרא הזיאבו ,םויהמ םינש 5 דועב

 .תויהל

21 28 3 

1% 

0% 

5% 390 | % 

17% 2% 0% 

 (ב)

 רתוי הסונמ םתיבב םירבועה תצובק יכ הארנש ןייצל םג ןיינעמ
 .קוסיעה ימוחת ןווגמב ןהו בשחמ תדובע תונשב ןה ,המ-תדימב
 תצובקש ךכ לע םיעיבצמ תוחפל לבא ,םילודג טניא םילדבהה
 לש םיחנומב דרשמב םידבועה ירחא תרגפמ הניא םתיבב םידבועה
 תא רמשל ולכוי אל םתיבב םידבועהש ששחה .םיינכט םירושיכ
 -הקסעה לע רבודמ רשאכ תובורק םיתעל רכזומ םיינכטה םהירושיב
 .קוחרמ

 הרבחל םתונמאנ יבגל ששחה אוה תובורק םיתעל הלועש רחא אשונ
 הדובע יבגל רקיעב תעמשומה ,הנעטה .םתיבב םידבועה לש
 תקפסמש הרבחל אלו הדובעל איה תובייוחמהש איה ,תיעוצקמ
 קמעב והנשמל דחא הדובע םוקממ םיפוכתה םירבעמה - התוא
 ךכש הארנ אל יחכונה הרקמב ,םלוא .ךכל המגודכ םיאבומ ןוקיליסה
 [61. תרבחב דובעל וכישמיש םיפוצ 65 ידבועמ רתוי ,ךפיהל .רבדה
 םידבועה הלא רשאמ ,ךכב םיניינועמו תובורקה םינשה שמחב
 -בועהמ תוחפו .םירסנאלירפה תא םללכמ םיאיצומ םא םג ,דרשמב
 ןוויכמ .הז ןמז קרפב םמצע לשמ קסע ומיקיש םיפוצ תיבב םיד
 םאה הלאשה הלוע ,ןימ אוה הז לדבהל ירקיעה עבוקה םרוגהש
 ןיאש תובשוח ןהש םושמ קר 161."ל תונמאנ תיבב תודבועה םישנה
 םיששוח וינפמש לוצינ לש םידדצה דחא והזו ,תורחא תורירב ןהל
 ,הרירב ןהל שי ,ןבומכ ,תינבמ הניחבמ .קוחרמ-הקסעהה ירקבמ
 שיו ,161. לש הליגרה היכרריהל ןמז לכב רוזחל תויאשר ןהש םושמ
 הארנ לבא .תונוש םיברדב םהב שמתשהל רשפאש םירושיכ ןהל
 :60%8 לש הז רדסה רשפאמש ,ןמזה לע הטילשהמ תונהנ ןבורש

 .625 תא בוזעל הצראש תבשוח ינניא
 .דרשמב האלמ הרשמב הדובעל רוזחל הצראש תבשוח ינניא
 .5 דע 9 לש תרגסמל הרושק תויהל הצור ינניא .תיבב תאז תושעל לכוא םא האלמ הרשמב דובעל הצרא

 ירה ,וז טבמ תדוקנל ללכה ןמ םיאצוי שי קפס ל 2 - /-
 אל חרוכ ךותמ אלו ,הריחב ךותמ תיבב תודבוע הלא ם 5 -3

 הריחב הבש הדימה .:ןהל רכומה םלועה לש רשקהב תוחפ
 הבושח הלאש איה ימואל .םייסמה קרפב ןודיתו ,הבוש יה ימואלו יתוברת ,ינוגרא חרוכ ידי לע תבתכומ וז

 ןייפאמ איה םוקימה רשאמ רתוי ,ןמזה לע הטילשהש חהארנ ,תיללב

 ,ןסרה רתוי םא .דרשמב הרובעל תיבב הדובע ןיב ןיחבמה חתפמה
 םג והז לבא .רתוי םיבר תויביטקודורפו קופיסל איבת תאז הימונוטוא

 חוכ ברקב וז הדובע ךרד תוטשפתהל רתויב רומחה םוסחמה
 ידמ 5-ל 9 ןיב הדובעב תואריהלש םושמ ,יללכה יעוצקמה הדובעה
 עגונב ונלש תויתוברתה תוחנהה לש ךכ"לכ ילרגטניא קלח אוה םוו
 יחתפממ עברמ רתוי ,2 הלבט הארמש יפכ ,ןיידעו .הדובעל
 תועשש םיחוודמ הז רקחמב וקדבנש 161.-ב םידבועה תוכרעמה
 ,יתרוסמה ידרשמה םויל ץוחמ ןה םהלש תויביטקודורפה הדובעה
 תלעב תויהל הלוכי הדובעה ןמז תעיבק לע טרפה לש הטילשש ןאכמ
 הארנ ,ןכ לע רתי .תויביטקודורפה תאלעהל יתועמשמ לאיצנטופ
 - הדובעל םינוש ןמז יקרפ תוצקהל תיבב םידבועה לש םתלוביש
 ,הדובע תורידס לש רתוי הבר הסיפתל תרשקתמ - עובש יפוס ללוב
 לש הובגה סחיה תא םג הארמ 2 הלבט .התקולחב התוחפ היעבלו
 ןהו תיבב םידבועה ברקב ןה ,םתדובעב תויטרפלו טקשל םיקוקזה
 לש חותפה דרשמב םגישהל לק אלש םיאנת ,דרשמב םידבועה ברקב
 רורוויאו ידמ בר ןשע לע תונולת םג ןנשיו .161.-ב םידרבועה 018-ה
 .תיבב תוסיוול םינתינ הלא ינשו - ידמ טעומ
 יסופד תא םינשמ הדובעה םוקימב םילדבהש 2 הלבטמ רורב
 רשפאש םיארמ םינותנה .הלא תוכרעמ יחתפמ לש תרושקתה
 לאיצנטופ םייקשו ,םתיבב םידבועה לש תרושקתה יכרצ תא רותפל
 -מיטפואה םינמזל םאתהב הדובע ינמז תאצקה תועצמאב חוורל בר
 הלוכיש תיחוור הדיחי שי [6"לש הדבועה לבא .דחא לכ לש םייל
 .הרבחה לכב תמייק וז הרירבש השוריפ ןיא הז רדסהמ תונהל
 םירדסה ךורעל םימעפ רפסמ הסינש ,םילהנמה דחאל ,םנמאו
 םוי ודבעיש ךכ ,רתויב םינימאה וירבועמ המכ םע םיילאודיבידניא
 -וינידמל דגונמ רבדהש םדא חוכ תקלחממ רסמנ ,תיבב עובשב דחא
 .101 לש הת
 יבגל תוחפל ,161.-ב םימייק ןכא הז רמאמב םירקסנה םילדבהה ,ךבו
 םהש םושמ םיבושח םה .םתיבב םידבועה לש תדחוימה הדיחיה
 הדובעל םיבשחמב שומישבש םיילאיצנטופ תונורתי לע םיעיבצמ
 -יטינגוק הניחבמ תויביסנטניאו תויאמצע תולטמל הרירבכ תיבהמ
 תורשפאה םלוא .ההובג המרב תינכט הדובע םע תורשוקמה ,תיב
 םייונישב רתויו היגולונכטב תוחפ היולת הלא תונורתימ תונהל
 .הנושה הדובעה ןפוא םע אובל םיבייחש ,תילוהינה הקיטקרפב
 תא רדועתו זרזת המצע קוחרמ-הדובעהש ךכל המ-תודע תמייק
 םגדה בחרתי אל ,יאדוול בורק ,םהידעלב .וללה םיינוגראה םייונישה
 לש יתטישה חותינה לבא .ונימב דיחי םגד ראשייש ןכתייו ,005 לש
 םורתל ,תווקל שי ,יושע ,דיחי הרקמ ךותמ וחקלנ םא םג ,םינותנה
 .יוניש לש ךילהתל

 תיביטקודורפ הדובע לש ןמזו בחרמ ינייפאמ 2 הלבט

 (215(ת =40) ו

 וניא םהלש רתויב יביטקודורפה ןמזהש םירמואה %
 יתרוסמה דרשמה םוי ךשמב

 עובש יפוסב םידבועה %
 20 2 ידרשמה םויב אלש םייביטקודורפה
 8 5 ידרשמה םויב םייביטקודורפה

 2 20 רידס וניא םתדובע סמועש םירמואה %
 27 15 היעב איה הדובעה תקולח םהיבגלש %
 18 4 יביטקודורפ הדובע םוקמכ תיבה תא םינייצמה %

 םייחרכה םיאנתכ תויטרפו טקש םינייצמה %
 0 פו תיביטקודורפ הדובעל

 5 31 = |הערפה אלל זוכיר תשרוד םתדובע בורש םירמואה %

 55 88 תיחרכה הניה תימוי תרושקתש םירמואה %
 49 4 םינפ לא םינפ הניה תרושקתה רקיע

 %  ןדו תינופלט הניה תרושקתה רקיע

26 17 

18 46 

 םימייק םאה ,הנושארה :תולאש יתש רמאמה הלעמ וז חורב

 םידבועה ןיב תוכרעמ חותיפ תדובע תישענ הבש ךרדב םילדבה
 הדובעה םוקמ לש וז הרירב םאה ,הינשהו ;דרשמב םידבועל תיבב
 " .הדובעל םירשוקמה קופיסהו תועמשמה תא הנשמ

 תואצות

 םה ךכש ןוויכמ ,הדובע לש גוס ותוא תועצבמ תוצובקה יתש ,תיללכ
 םג םילדבה םימייק ,5 הלבטמ רוריבב הארנש יפכ ,לבא .ורחבנ
 ןורחאה טקייורפה תא ראתל ושקבתה םיקדבנה לכ .הז המוד םוחתב
 ,הריכזל תיסחי םילק ויהי טקייורפה יטרפש החנהב ,ומילשה ותואש
 תצובקש הארמ 3 הלבט .האוושהל ףקת סיסב קפסי וללכב הז עדימו
 ימושיי לע םג ומכ ורקימ ימושיי לע דובעל הלוכי תיבב םידבועה
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 רקיעב םיקסוע דרשמב םידבועה תוכרעמה יחתפמ דועב ,םיירפניימ
 -קייורפל תלבגומ האוושהה םא םג ,ןכו .םיירפניימ לש םיטקייורפב
 תקסוע תיבב םידבועה תצובק ,תיזכרמה דוביעה תדיחי לש םיט
 רצק ןמז ךשמו םישנא לש רתוי ןטק רפסמ :רתוי תונטק תומישמב
 ןוויכל תיביטקלס היטה תכרעמב תמייקש הארנ ,ךכ םא .רתוי
 .תיבב םידבועה תדיחיל רתוי םייאמצעו םינטק םיטקייורפ תאצקה
 ,ןאכ ןודנה סופרל תומיאתמ ןה .תוילנויצקנופ דואמ ןה הלאכ תויטה
 תאצקהש החנה ךותמ אצויו ,דרשמב הדובעו תיבב הדובע בלשמה
 ןיב איה הנושארה הנחבהה .הלֶטמה ינייפאמ לע תססבתמ הדובעה
 תולטמה תרגסמב םגו .תויתרבח תולטמל תויביטינגוק תולטמ
 םיכרצ ,לדוג לע תוססובמה ,תונחבה המכ תומייק תויביטינגוקה
 תויתריציה תמר לעו הכימתו ןילמוג תקיז לש םייפיצפס דואמ
 .תשרדנה

 הדובעה תישענ הבש ךרדה יבגל תוצובקה יתש ןיב תפסונ הנחבה
 חותיפב םימייוסמה םיבלשה תא תוטרפמה תולאש תרדסמ תעבונ
 רקיע הנותנ ימ ידיב תולאושו (עוציבב הלכו העצהב לחה) תכרעמ
 בלש לכב םיינכטה םישנאה םיברועמ המכ דע ,בלש לכב תוירחאה
 םיטעמ םילדבה םימייק ,תיללכ .בלש לכ לש ירקיעה םוקימה והמו
 :ךכ םכסל ןתינ םימייקה םיטעמה םילדבהה תא .תוצובקה ןיב
 -שבהבו תכרעמה תניחבב םיברועמ רתוי 695-ב תינכתה ילהנמ .1

 וחוויד 025 יקדבנמ שילשמ הלעמל :615-בש הלא רשאמ הר
 -שכהלו תכרעמ תניחבל ירקיעה יארחאה אוח טקייורפה להנמש
 .018-ב הבושת התוא ונתנש 6 ךותמ 1-מ תוחפ תמועל ,הר

 ,רוריבב ינכט םדיקפתש תיבב םידבועה םיקדבנה ,תאז םע דחי .2
 תוירחא לע וחוויד ,דרשמב םידבועה םהל םיליבקמל דוגינב
 תכרעה רקיעב ,הלטמה לש םימייוסמ םידדצל רתוי הבר תישיא
 םישילש ינש טעמכ ,לשמל .הרשכהו תרשרש תניחב ,ןמזו תולע
 תניחבל האלמ תוירחא לע וריהצה םיינכטה 625 יקדבנמ
 דרשמב םיינכטה םידבועהמ שילשמ תוחפש דועב ,תרשרש
 .תוירחא לש תאזכ המר לע וחוויד

 תא השוע הרדגהה יפ לע ,095 תצובק ,םוקימל רשאב ,ףוסבל .5
 הלא תולטמ ועציב 015 ידבועו ,תיבב חותיפה תולטמ בור
 הכימת ,תכרעמ תניחב םג דרשמב רקיעב ועציב םה .דרשמב
 לש םתיצחמ טעמבש דועב ,תכרעמ תקזחאו הנושאר המרב
 .םתיבב הלא תולטמ ועציב תיבב םידבועה

 תוחפ תמייקש ךכ לע םיעיבצמ םהש הארנ ךא ,םינטק הלא םילדבה
 תצובקב רשאמ תיבב םידבועה תצובק ברקב םידיקפתב תונחבומ
 לש הלאשה הלוע רשאכו .דרשמב םידבועה תוכרעמה יחתפמ
 ןיב לרבההש אצמנ ,הדובעה עוציב ךרד לע הטילשו תעד לוקיש
 םידבועה לצא הברהב לודג םיינכטהו םיילוהינה םידיקפתה ילעב
 םיבורק םיינכטה םישנאה םברקבש ,095 ידבוע לצא רשאמ דרשמב
 םידבועה םיינכטה םישנאה ,ךכל ףסונ .הטילשל עגונב לוהינה ישנאל
 רשאמ רתוי הטילשו תעד לוקיש ילעב םמצע תא םישח תיבב
 ןפוא .4 הלבט ךותמ ררבתמש יפכ ,דרשמב םידבועה םהל םיליבקמה
 ברקב הטילש תאלעהל עייסל לוכיש הז אוה ,אופא ,הדובעה
 םימרוגה דחא איה המצע תורשפא התוא םלוא .םינוגראב םידבועה
 לש היתוששחש רחאמ ,התובחרתה תא םיליבגמה םיירקיעה
 רשפאל ןויערל ירקיע םוסחמכ ואצמנ הטילש דוביאמ הלהנהה
 .דרשמל ץוחמ עובשהמ קלח דובעל ההובג המרב םידבועל

 ןיבל תיבב םידבועה ןיב םילדבה המכ םימייקש ,אופא ,םיאור ונא
 .תוכרעמ חותיפ תדובע תישענ הבש ךרדל עגונב דרשמב םירבועה
 רזעיהל רשפאש ךכ לע םיעיבצמ םה לבא ,םילודג םניא םילדבהה
 הדובעה םוקימ תקידב םשל תולטמ לש םיינשמ םירדצב וליפא
 תא םינחוב רשאכ םילגתמ הברהב םילודג םילדבה םלוא .ילמיטפואה
 לש הלא תוצובק יתשב הדובעהמ ןוצר תועיבשו הדובעה תועמשמ
 לש רתויב תונינעמה תואצותה תולגתמ ןאכו .תוכרעמ יחתפמ
 .חותינה
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 םיטקייורפה יפוא :3 הלבט

ה תודוא עדומ לע ססובמ)
לשוהש ןורחאה טקייורפ

 (ם

 (א) 5

 :ל החתופ תכרעמה

19 20 
 " 0 םיירפניימ
 ק / ינימ
 ורקימ

 דבלב םיירפניימ לש םיטקייורפ
 0 218 (ב) טקייורפל תויעובשה תועשה רפסמ עצוממ נאה רפסמ עצוממ 19 2 0
 טקייורפ תועש רפסמ עצוממ 22 0 ןמזה ךשמ עצוממ ומזה ךשמ 14 24 ה

 הלבטב םינותנה ,םלשוהש ןורחאה טקייורפל סחייתמ
 הז עדימש םושמ (א)

 טקייורפ וראית םירסנאלירפהש ןכתי יכ ,101. ידבוע ל
 ע קר םיססובמ וז

 .רחא ןוגראב םלשוהש
 תויעובשה תועשה רפסמ ;355 דע ו-מ ענ טקייורפל םישנאה רפסמ

 2 ןיב ענ םויס דעו הלחתהמ םישדוחה רפסמ ;45 דע 16-מ ענ טקייורפל

 .72-ל

 (ב)

 (א) הדובעב הטילשו תעד לוקיש לש תישיא הסופת :4 הלבט
 (דבלב םיינבט םודיקפת)

5 

28 20 142 

14 5 24 

 ולעב :דיקפת אוה רתויב תיתועמשמה העפשהה לעב הנתשמה (א)
 לש הברהב הלודג הדימ לע םיחוודמ םיילוהינ/םייקסעה םידיקפתה
 לודג הז לדבה .םיינכטה םיריקפתה ילעב רשאמ תעד לוקישו הטילש
 ילעב יבגל קר םירפסמ הגיצמ הלבטה םלוא .675-ב רשאמ 015-ב רתוי
 .םיינכטה םידיקפתה

 בכרומו ,(האלמ הטילש) 7 ןיבל (תילמינימ הטילש) 1 ןיב ענ הז סקדניא | (ב)
 לע הטילש שי קדבנל הבש הדימה לע ססובמ ןושארה :םיקלח ינשמ
 הבש הדימהו ,םויס ידעומ יבגל תספתנה תובישחה לולקשב ,םויס ידעומ
 לע הטילשה תדיממ בכרומ ינשה קלחה ;שארמ םיעובק ויה אל םיכילהה
 תדימ לולקשב ,וב קסוע קדבנהש חותיפה ךילהת לש םיירקיעה םיבלשה
 .קדבנה לש תוברועמה

 טקייורפ לע תוססובמה תוכרעהב םייולת הלא םינתשמ לש םידרצה | )
 וסחייתה םירסנאלירפהש ןכתי .וב קסע קדבנהש ןורחאה חותיפה
 ,161. לש וניאש טקייורפל

 (ב) הטילשב םינויצ עצוממ
 םידבועש ןמזה ךשמ םומיסקמ עצוממ

 לע שיאל ילמרופ חוויד אלל דבל
 (תועובשב) תומדקתה

 הדובעה תועמשמ

 לש םהייחב הדובעל שיש תועמשמל םיעגונ ןולאשב םיטירפ רפסמ
 ההוז ,םגדמה ללכ לש םימרוג יחותינ לש הרדס סיסב לע .םיקדבנה

 :םייולת יתלב םינתשמ השולש לע ססובמה תונוש יחותינ ו ףוריצב ,5 הלבטב םינייוצמ םיטירפה .תועמשמ לש הנוש סופד גציימ םהמ דחא לכש ,תולוכשא ינש ןיב ןיחבהש םיטירפ לש ךרעמ
 וא תיבב הדובע ,5 הלבטמ ררבתמש יפכ .הקטעה יסחיו דיקפת ,] .

 רשאב וליפא ,םיטירפ רפסמ םע יתועמשמ ןפואב תרשקתמ -

 רומישל ,תניינעמ הדובעל רתוו תסח .תושומגלו םורושיכה וותמ תובב םידבועה תצוב] צובקש דועב ,יאנפ לעו ,םודיקו רכש יפ לע תרדגומה החלצה לע לע רתוו בר שגד המש דרשמב הדובעה תצובק בא ל

 (א) הדובעה תועמשמ לש חותונה יטירפ :5 הלבט
 ארק .תודוקנ רתוי הל בוצק ,םירבדה תא האור התא הב ךרדל רתוי המיאתמ הרהצההש לככ .תואבה תורהצהה עבשל ,ךל הארנש ףוריצ לכב ,תודוקנ וסס קלח ,ךיבגל הדובעה לש התועמשמ המ ריבסהל ךל עייסל ידכ (ב) .1
 .תודוקנה תקולח ינפל תורהצהה לכ תא

 הרקויו דמעמ יל הקינעמ הדובעה
 (ג) [615] השורדה הסנכהה תא יל תקפסמ הדובעה
 [םישנ ;605] יתוא תקפסמו הדוסיב תניינעמ המצע הדובעה
 [םיינכט ;628] ירושיכ תא רמשל יל תרשפאמ הדובעה

 םיאבה הרובעה ירדצמ וליא ,ךלש הדובעה ייח לע בשוח התא רשאכ (ה) .5
 = 1 יפ לע םיטירפה תא גרד ?ךיבגל רתויב םיבושחהו םייתועמשמה םה
 :יתועמשמ תוחפה = 6 דע רתויב יתועמשמ

 [םישנ] דבוע ינאשכ עצבמ ינאש הלטמה
 יתדובע תרומת לבקמ ינאש םולשתה

 ןמס ?םיאבה םירבדה תא וללכי ךלש הדובעה ייחש ךל בושח המכ דע (ו) .4
 בושח = 7 ,בושח אל ללכ = 1 רשאכ ,םהמ דחא לכ יבגל 7-ל 1 ןיב רפסמ
 .רתויב

 [615] בוט רכש ;םודיק וא תומדקתהל םיבוט םייוכיס :החלצה
 םישימג הדובע ירדסה ;חונ הדובע םוקימ ;תוחונ הדובע תועש :תושימג

 [םישנ ;695] (דובעל ןכיהו יתמ ,רמולכ)

 ךייחב םיאבה םימוחתה לש םתובישח לע עיבצהל ידכ תודוקנ וסס קלח (ד) .2

 .תודוקנ רתוי ול בוצק ,רתוי בושח םייוסמ םוחתש לככ .םויב
 ([םיינכט ;םירבג ;615] םייתרבח םירשק ,יוליב ,טרופס ,םיביבחת ומכ) יאנפ
 הריירק/הרובע

 = 1-מ) ?ךייחב יתועמשמו בושח םוקמ תספות הדובעה המכ דע ,תיללכ (ז) 5 החפשמ
 רתויב םיבושחה םירבדה דחא = 7 דע ,ייחב םיבושח תוחפה םירבדה דחא
 [ייחב

 וו יי ו... ---33]₪3הת /ת-ת/ת 091311313

 ויה אלש תוירוגטק :ןולאשב ועיפוהש רדסה ותואב תועיפומ הבוגתה תוירוגטק .ולבקתהש תועמשמה יסופד ינש ןיב וניחבהש םיטירפה םתוא קר וללכנ הלבטב (א)
 .זפרה לע תססובמ תיחכונה םתרוצ םלוא ,םימדוק םירקחמב ,םירחאו ינא ,ונשמתשה םיבר םימוד םיטירפב .םיילושה תורעהב רוציקב תורכזומ ,תוניחבמ
 ([13 כה? 1. חט 2010181 טס( טזש סז זס חסבחוה8 0[ אסזאוחַפ. [1טחנ. 80/81. 39.7, 6: 595-614)

 טירפה תא זפרה לש ותמישרל יתפסוה םימידקמה תונויארה לע ססבתהב .ךרע תלעב הדובע תואצות לש הירוגטקב זפרה לצא העיפומש הלאש לע ססובמ (ב)

 איה הרובעה ;םירחא םישנא םע םיניינעמ םירשקב אובל םדאל תרשפאמ הדובעה ;םדאה תא הקיסעמ הרובעה - תורירבה תא םג תללוכה ,םירושיכל עגונה
 .תישונאה הרבחה תא תרשל הליעומ ךרד

 תלעב הצובקה .ןודנה טירפב תיטסיטטס הניחבמ קהבומ ירקיע טקפא םהיבגל אצמנש םייולת יתלב םינתשמ םתוא תא םינייצמ םיירגוסב םיעיפומה םינייפאמה = (ג)
 הקינעה (דרשמ ידבוע) 615 תצובקו ,קהבומ ירקיע טקפא היה הקסעהה יסחיל ,הסנכה לש םיחנומב ,לשמל ,ךכ .םיירגוסב הבותכ טירפב רתויב הובגה ןויצה
 .תיבה ידבוע ,025 תצובק רשאמ הז טירפל תודוקנ רתוי

 ךרעמ ול היהש דיחיה אוה יאנפה טירפ .תדו הליהק ויה םירחא םיטירפ .םייח דיקפתכ הדובעה תויזכרמ לש הירוגטקב זפרה לצא העיפומש הלאש לע ססובמ | (ד)
 .דואמ תוכומנ ויה 625 תצובקב םישנ ;הז טירפב דואמ םיהובג ויה םירבג םיינכט םידבוע :תוינוויכ-וד תויצקארטניא לש קהבומ

 גוס :;קפסמ ינאש תורישה וא רצומה ;ילש ןוגראה וא הרבחה - ויה םירחא םיטירפ .הדובע דיקפת תוהז לש הירוגטקב זפרה לצא העיפומש הלאש לע ססובמ (ה)
 .קסוע ינא ובש עוצקמה וא קוסיעה גוס :דבוע ינא םתאש םישנאה

 הדובעה םוקימ תוחונ יתפסוה ,םהב קסוע הז רמאמש םיאשונה לע ססבתהב .הדובעה תורטמ תובישח לש הירוגטקב זפרה לצא העיפומש הלאש לע ססובמ | (ו)
 ןוחטב :הבר הימונוטוא :תניינעמ הדובע ;םיבוט םיישיאניב םיסחי ;םישדח םירבד דומלל תונמרזה :הלבטב םירכזומ אלש םיטירפ .הדובע ירדסה תושימגו
 םימרוגה תא הליג הלא םיטירפ 13 לש דרפנ םימרוג חותינ .בר ןוויג ;םיבוט םייזיפ הדובע יאנת ;ןויסנו תלוכי ןיבל הדובעה תושירד ןיב המאתה ;הדובעב
 .תויועמשמה חותינב שומיש םהב השענש תושימגו החלצה

 .םייח דיקפתכ הדובעה לש הירוגטקב זפרה לצא העיפומש הלאש לע ססובמ | (ז)

 ינש יבגל תיטסיטטס הניחבמ םיקהבומ םיירקיע םיטקפא הארמ

 ,ןושארה סופדב רתוי תויטמרד תואצותה לבא ,תועמשמה יסופד

 יתלבה םינתשמהמ םיינש .65 אוה הבורמה םאתמה םדקמ ויבגלש

 ןימו (סשו8 = .40) הקסעה יסחי :הז טקפא םיריבסמ םייולת

 הז סופדב הברהב תוהובג תואצותל ועיגה 605 ידבוע ,0618(5 = .32)

 םיכומנ ויה םייאמצעהשכ ,דרשמב םידבועה תוכרעמ יחתפמ רשאמ

 רשק אלל םירבגמ תוהובג םישנו ,דרשמב םידבועה ישנאמ רתוי

 .*הדובעב דיקפתו הקסעה יסחיל

 חותינ ךותמ ולעש תועמשמה יסופד ינשב םיספתנ הלא םילדבה
 לע ורדגוהש יפכ הלא םיסופד ינש הגיצמה ,6 הלבט .הלא םיטירפ
 ,תניינעמ הדובע ביבס זכורמ 1 סופדש הארמ ,םיטירפה תויוניעט ידי
 אוה .תושימגו החפשמ תובישחו םירושיכ רומיש ,הלטמה תועמשמ

 תובישחהו ,החלצהלו הסנבהל תוסחייתה רדעיה ידי לע רדגומ םג

 המולגה הדובעה תועמשמ .יאנפ תויולועפל תסחוימה הטעמה
 רשקהבו תוישממה תולטמב תימינפ תוברועממ תבכרומ הז טופדב
 .יתחפשמה

 הניחבמ םיקהבומ ןכ םג םיירקיעה םיטקפאה ,ינשה סופרה יבגל
 רתוי ךומנ הבורמה םאתמה םדקמ לבא ,(? = .037) תיטסיטטס
 אוה ןימ .יולת יתלב ןפואב קהבומ וניא דיחי הנתשמ ףאו ,(8 = .35)

 ,םישנמ םיהובג םירבג רשאכ ,(06ו8 = .30) רתויב אבנמה םרוגה
 םיילוהינ םידבוע רשאכ ,(טשוג = .14) הדובעב ריקפת אב וירחאו
 דרשמב םירבועה 161. ידבוע ןיב לדבהה .םיינכט םידבועמ םיהובג
 טעמתמ (- .22 = עצוממ) םתיבב םידבועה ןיבל (+ .42 = עצוממ)

 יסופד ינש לש םינויצה יעצוממ .םיטלשנ הדובעב דיקפתו ןימ רשאכ

 הדובעב דיקפת ,הקסעה יסחו.ידי לע תורדגומה תוצובקל תועמשמה

 .7 הלבטב םינתינ ,ןימו

 .ןושארה סופדה לש ותומלגתה ןה 625-ב םישנש הריהבמ הלבטה
 איה הדובעה תועמשמ םתיבב םידבועה 161. ישנא ברקב אקווד
 רחאל הנש 20 טעמכ ,ןכ םא .החפשמ לש רשקהב ימינפ ןייפאמ

 ירקיע םרוגכ הריירקו הדובע ביבס זכורמ ,תאז תמועל ,2 סופד
 םודיק ידי לע תרדגומכ החלצהו הרקויו דמעמ לש םתובישח ,םייחב
 החפשמל הטעמ תוסחייתה ודי לע םג רדגומ הז סופד .רכשו
 הדובע תועמשמ םלגמ הז סופד .םירושיב רומישלו תושומגלו

 .הריירק לש רשקהב תילטנמורטסניא תוברועמ לע תססובמה

 -תשמהו ,הלא םיסופדמ ולבקתהש םינויצה לש תונוש חותינ השענ
 חותינה .הקסעה יסחיו הדובעב דיקפת ,ןימ ויה םייולת יתלבה םינ

 ב

 תווש ןה ,םירחא םייולת יתלב םינתשמ תעפשהל תומאתומ הלא תודידמ 35
 .םיננקותמ היסרגר ימדקמל ךרע

 רשאכ הז סופרב םיילוהינל םיינכט םידבוע ןיב קהבומ יטסיטטס לדבה ןיא 4

 .םיטלשנ םירחאה םייולת יתלבה םינתשמה
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 .המקוה םמשלש םיכרעה תא תפקשמ ןיידע 625 ,לועפל הלחהש

 -תדקוממ תילטנמורטסניא השיג גציימה ,תאז תמועל ,ינשה סופדה

 ךרדב 161-ב םידבועה םירבגל רתויב ינייפוא ,הדובעל הריירק

 .לוהינ ידיקפתב םירבגל דחוימב ,דרשמב הדובע לש תלבוקמה

 -ומתהמ םיגרוח 615-ב םישנו 625-ב םירבגש םג רורב הלבטה יפ לע

 .ינשה סופדב םיכומנו תועמשמ לש דחא סופדב םיהובג ,היופצה הנ

 הלא "תוגירח" תוצובקש הארמ ויביכרמל לובשאה ינויצ קוריפ

 תומוד 018-ב םישנ דוחייב .םיסופדה ינשמ תודוסי תובלשמ

 םוקמ תוסחיימ ןניא ןה לבא ,ףסכל תוסחייתהב םירבגה ןהיתימעל

 יאדוול בורק ,המ-תדומב רתוי תורועצ ןה .ןהייחב הדובעל בושח הכ

 הווהמ החפשמש הארנ .615-ב םירבגהמ תוסונמ תוחפו ,םידלי אלל

 לע תוקסעומה הלא יבגל ;תוירסנאלירפ םישנ יבגל יטירק רתוי םרוג

 .רתויב הברה תועמשמה תלעב איה המצע הלטמה ,101,ודו

 הדובע לש תישיא תועמשמ :6 הלבט

 (א) [ולבקתהש םיסופדה ינש לש תויוניעט]

 הסנכה :הדובע תועמשמ
 תניינעמ הדובע :הדובע תועמשמ
 יאנפ :בושח םייח םוחת
 ףסכ :תויתועמשמ יבגל גוריד
 הלטמ :תויתועמשמ יבגל גוריד

 -.פו
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 החפשמ :בושח םייח םוחת
 םירושיכ רומיש :הדובע תועמשמ
 החלצהה םרוג :תובישח
 1.- תושימגה םרוג :תובישח

 +6 הרקויו דמעמ :הדובע תועמשמ

 +3 םייחב הדובעה לש המוקמ תובישח

 +3 הריירק/הדובע :בושח םייח םוחת

 הארמש יפכ) םירוטקפ ינש טרפמה םיירקיע םיביכרמ חותינ לע ססובמ (א)

 תיבנא ופלחוה םימרוגה .תונושה לכ ךסמ 419% םיריבסמה ,(0066 ןחבמ

 .םימרוגה ןיב קהבומ אל םאתמ הליג ינוסכלא ףוליחש םושמ יּגזוחוגא יפוליחב

 .הלבטב ורסמנ אל .25 > תויוניעט

 סוחיי השוריפ תיבויח תוניעטש ךכ ,הלא תויוניעט ינמיסב ךופיה השענ (ב)

 .הטעמ תועמשמ לע העיבצמ תילילש תוניעטו ,רתוי הבר תועמשמ

 רוטקפ ינויצ עצוממ :7 הלבט
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 םר -
 7 רשקהב תימינפ תוברועמ :1 סופד
 החפשמ לש

 -2 םירבג
 -2 םישב

 םיינכט םירבג
 םילהנמ םירבג
 תוינכט םישנ
 תולהנמ םישנ

 +1 תילטנמורטסניא תוברועמ :2 סופד
 הריירק לש רשקהב

 +8 םירבג
 9 םישנ

 םיינכט םירבג
 םילהנמ םירבג
 תוינכט םישנ
 תולהנמ םישנ

 םיעצוממה היסולכואה לכ בחורל .טלטרב תטישב ובשחומ רוטקפה ינויצ (א)
 .0.0 אוה םהיניב םאתמה ;1 ןה ןקתה תויטסו ס םה םהלש
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 סופד םיארמ ,רפסמב דואמ םיטעמ

 המודב ,הלא םירבג .םיאקירמא קוחרמ"םיקסעומ ברקב םג אצמנש

 םה) תילטנמורטסניא אל היצטניירוא ילעב םה ,םישנה םהיתימעל

 םינוינועמו (החלצהל וא דמעמל ,ףסכל ,תיסחי ,טעמ םוסחיתמ

 הלטמב םניינע ךא .תושימגבו םהירושיכ רומושב הדימ התואב

 תוחפ הברהו ,ואנפ לע רתוי שגדה תא םימש םהו ,המוד וניא המצע

 םיסונמו םירגובמ םהו ,םיאושנ אל תווהל םיטונ םה .החפשמ לע

 םהירושיכב םישמתשמ םה ולואכ הארנ .םושנה םהיתימעמ רתוי

 םהב תוארל ילוא רשפא .וזכרמב דמוע יאנפהש ,םייח ןונגס בוצועל

 םאתהב ,דרשמב וא תיבב הדובע לש ,חתפתמ הדובע סופדל רשבמ

 ןיינועמו ,הימונוטואו םירושיכ חותופב דקמתמה ,הלטמה תושורדל

 .ונפוג רשוכו יאנפ ,ןוזיאב רשאמ םודיקבו הריירקב תוחפ

 ןיב סחיה לש חותינב תויולתה ,תויביטלוקפס תונקסמ ןה הלא לבא

 .םייחב ןוצר תועיבשל הדובעה תועמשמ

 םהש ףא לע ,625-ב םורבגה

 ןוצר תועיבש

 :התיה תישיא הדמעב הקסעש ןולאשב הנורחאה הלאשה

 ?ךייח לש וללה םידדצהמ םויכ ןוצר עבש התא המכ דע ,תיללב

 תועיבש תמר תא ראתמה ,5 דע 1-מ רפסמה תא לוגיעב ףקה

 םיאבה םימוחתהמ דחא לכ יבגל ,רתויב בוטה ןפואב ךלש ןוצרה

 :(ןוצר עבש דואמ = 5 ;ןוצר עבש יניא = 1)

 ךתדובע
 םיישיאה ךירשק
 הדובע וניאש המ לכ ןיבל הדובע ןיב ךייחב ןוזיאה
 ךתחפשמל שדקומה ןמזה ךשמ
 ינפוג רשוב/תואירב
 ךלש גשיהה תשוחת
 ךייחב יוליבהו האנהה תדימ
 הדובעב ךתחלצה
 הרובע וניאש המ לכב ךתחלצה

 םיארמ םייולת יתלב םינתשמ השולש םתוא םע תונוש יחותינ
 האצמנ םהיבגלש םידיחיה ןוצר תועיבש ינויצ לש עצוממה ילדבהש
 .החלצהה יגוס ינשו ןוזיא ,םיישיא םירשק םה תיטסיטטס תוקהבומ
 םישנ דוחייב ,םיישיאה ןהירשקב םירבגמ רתוי ןוצר תועבש םישנ
 רתויב םיכומנה םינויצה תא ולביק 625-ב םירבגה ;תוירסנאלירפ
 ;םיינכט םידבועמ רתוי ןוזיאמ ןוצר יעבש לוהינ ידבוע .הז רדמב
 יעבש 605 ידבוע - החלצה יבגל .םישנ ברקב דחוימב טלוב הז לדבה
 המל עגונב ןהו הדובעל עגונב ןה) רתויב התוחפה הדימב ןוצר
 עגונב רתויב הלורגה הדימב ןוצר יעבש םירסנאלירפו (הדובע וניאש
 דדמב רתויב םיכומנה םה 675-ב םירבג ;החלצהה יגוס ינשל
 הדובעב החלצה יבגל .הדובע םניאש םהייח לש םירדצב החלצהה
 יסחיל דיקפת ןיבו ריקפתל ןימ ןיב תובכרומ תויצקארטניא תומייק
 תוצורמה ןה תולהנמה םישנה ,101.-ו 605 ידבוע ברקב :הקסעה
 םירבג םה םתדובעב רתויב םיצורמה ,םירסנאלירפה ברקב ;רתויב
 .תוינכט םישנו םילהנמ
 ןיב סחיהמ תוחפ םיניינעמ הלא הנושאר הגרדמ םילדבה םלואו
 1 סופד ינויצ ןיב ,לכה ךסב .ןוצרח תועיבשו הדובעה תועמשמ
 שי ןושארה סופדה ינויצל .הרדגהה יפ לע ,םאתמ ןיא 2 סופדו
 ינש ינויצו (ז = .44 ,י<.01) הדובעמ ןוצר תועיבש םע קהבומ םאתמ
 ז = .30 ,<.01) גשיה תשוחת םע קהבומ םאתמב םיאצמנ םיסופדה
 תוריתסמ הלא תואצות לבא .(2 סופדל ז = .27, ?<.05 ;1 סופדל

 הארנש יפכ ,קרופמ םגדמה רשאכ םימאתמ לש רתוי ןיינעמ 0
 ה

 תואצות תורצויש תינבתה אלא ,יטירק אוה ומצעלשכ רפסמ -%
 ו

0 

 (א) רוטקפ ינויצל סחיב ןוצר תועובש :8 הלבט

 (ימינפ) 1 סופד

 (ג) [-.94] ***643) הדובע (ב) (ח=49)

 **(.35) הדובע/החלצה

 **(.31) החפשמל ןמז

 *י[+.39] דיי044)גשיה | (ם=40)
 **(.37) הדובע
 **(.36) םיישיא םירשק
 **(.32) ןוזיא

 [+.29] = **(.49) םיישיא םירשק ו

 (ח=26)

 י[+.49] **(.65) גשיה (סנאלירפ]
 *(.49) הדובע | (ח=14)

 (.35) ןוזיא
 (.31) הדובע-אל/החלצה

 [-.סו] ***(.49) הדובע םישנ

 (ח=55)

 [-.06] ***6.49) הדובע םישנ 8
 ***(41) הרובע/החלצה | (ה=45)

 **(.31) ןוזיא
 **(.30) יוליב
 **(.30) החפשמל ןמז

 **(.38) גשיה םירבג

 (ה=34)

 **640) גשיה םירבג 5
 *(.34) םיישיא םירשק | (ח=30)

 [+.05] ***(.41) הדובע םיינבט

 (ח=67)

 [-.06] **(6.40) הדובע םיינכט 5

 (ח=25)

 **[+.44] **(.48) גשיה םיינכט 5

 **(.42) םיישיא םירשק | (ה=25)

 *(.37) הרובע

 [-.07] ***6.40) הדובע םישנ
 תוינכט

 (ח=45)

 [-.07] ***(.47) הדובע םישנ 5

 ***(.45) הדובע/החלצה תוינכט
 **(.40) יוליב | (ה=38)

 **(6.44) גשיה םירבג
 (.33) םיישיא םירשק םיינכט

 (ח=22)

 [-.06] ***(.57) הדובע לוהינ ישנא
 ***(.54) גשיה | (ח=22)

 **(.48) ןוזיא

405780 70, 

 ב שביעי שב ב ו

 (ולטנמורטסנוא) 2 סופד

 **(,34) גשיה
 +:(-,32) תואירב אל
 **(.31) הדובע

 **(.43) הדובע
 **(.42) גשיה
 **(-.39) תואירב אל
 (-.32) החפשמל ןמז אל

 םיישיא םירשק אל
(33.-)* 

 ***(.48) גשיה **י[+.פ0]

 **(.54) הדובע
 **(-.32) תואירב אל

 ***6.49) גשיה *י*[+.54]

 **(-.46) תואירב אל
 **(.45) הדובע

 ***(6.33) גשיה

 **(.48) גשיה
 **(-.40) תואירב אל

 *(.36) הדובע

 יי*666) גשיה **'[+.55]
 **(.53) הדובע
 *(-.38) תואירב אל

 םיישיא םירשק אל
(49.-)'* 

 הדובע/החלצה אל

(41.-)* 

 ע<0ו ***

 :תואבה תודוקנה תולוע הלבטה ךותמ
 םיאצמנ םניא םינויצה יכרעמ ינש ,675 ידבועו םישנה יבגל 31

 ,םיינכט םה רשאכ רקיעבו 615-ב ,םירבג יבגל .הז םע הז םאתמב
 יסופד ינש ,הלא םידבוע יבגל .ידמל הובג יבויח םאתמ םייק
 .םימיאתמ וליפא אלא םירתוס ןפוא םושב םניא תועמשמה
 ןפואב הדובעמ תוקתנתה לש הרוצ ,יאדוול בורק ,אוה >5
 .יללב

 הדובעמ ןוצר תועיבש םע םאתמב םיאצמנ םינויצה יכרעמ ינש .

 םיבושח םה םיגשיהו הדובע ,תורחא םילמב .םיגשיה םעו
 ימינפ ןפואב ותדובעל רושק דבועה םא ןיב ,ןוצר יעיבשמו
 ןפואב הילא רושק אוה םא ןיבו ,החפשמ לש רשקהב
 .הריירק לש רשקהב ילטנמורטסניא

 .תועמשמה יסופד ינש ןיב םירורב םילדבה םימייק ,ךכל רבעמ .
 תועיבש ימרוג המכ םע יבויח םאתמב אצמנ הדובעל ימינפ רשק
 םייח ימוחתל הדובע ןיב ןוזיא ,םיישיא םירשק :םירחא ןוצר
 יבגל רבדה ךכ אל .יוליבו האנה ,החפשמל שדקומה ןמז ,םירחא
 תועיבש םע ילילש םאתמ םייק ןאכ ,תילטנמורטסניא תוברועמ
 רשוכ/תואירבו החפשמל שדקומה ןמז ,םיישיא םירשקמ ןוצר
 .ינפוג

 תונקסמ
 תוצראב רקחמ יאצממ םע ןתוא םיבלשמ רשאכ ,הלא תואצות
 סופד תונכל ןתינש המ גציימ 625 םגדש ךכ לע תועיבצמ ,תירבה
 הפקשהב ןגועמ אוהש םושמ ,יתרוסמ .יתרוסמ תיבב-הדובע
 .לתיבבו החפשמב תודקמתמ םישנה לש ןהיתופדעהש ,תיתרוסמה
 ףא לע ,וללה םישנה .ירדה לוצינל המגוד שמשל לוכי אוה ,הזככ
 תלוכי"יא ינפ לע רתויב ףידע הז ןבצמש תוכירעמ ,ןהירושיכ תמר
 הרדמע לש םיחנומב תונורסח םימייקש תודומ ןה לבא ,ללכב דובעל
 :דרשמב הדובעל האוושהב רכשו

 ךכל תעדומ ינא לבא ,5 דע 9 לש הרשמל רוזחל תניינועמ ינניא
 יתראשנ ול יל התיהש וזמ תרכינ הדימב הכומנ יתרוכשמש

 ינאש הדובעה תרומת תואנ רכש תלבקמ ינא .דרשמב דובעל

 ...תאצמנ ינא ובש הריירקה בלשו ינויסנ תרומת אל לבא ,השוע
 .ילש הריחבה התיה תאז ןבומכ לבא

 רבכש יפכ ,ןכו ,הדובע לש תאז תורשפא תוכירעמ ןה ,תאז םע

 תוירקיעה תוביסנה רשאכ םג הז רדסהב ךישמהל תורחוב ןה ,רמאנ

 תויאקירמא םישנש הארנ לבא .תומייק ןניא רבכ ךכל ןתוא ועינהש

 ץופנ וניא הז סופדש ןאכמו ,ךכ תורבוס ןניא םימוד םירושיב תולעב

 תוטונ םירושיכ םתוא תולעב תויאקירמא םישנ .תירבה תוצראב

 לע רתוול הניצרת אלש יאדוול בורקו ,הריירקל תונווכמ רתוי תויהל

 ןויסנהש הדבועה ,לשמל ,ךכל הרושק .דרשמב ןתוחכונו ןתוהש

 .חילצה אל תאזכ הצובק םיקהל =-1חו6זה81וסחג| התשעש

 תורשפאה תחלצהל תואמגוד שי הינטירבבש הדבועה ,ךכ םא

 תויפיצב ילוא היולת ,תיבב תיקלח הדובעל םיבשחמב שמתשהל

 הז רדסה ןכלו .הב תוחוור ןיידעש םישנמו םירבגמ תויתרוטמה

 םג הריבסמ וז הדבועש ןכתי .הרבחה לש ינימה הנבמה קוזיחכ הארנ

 םניא 078 דוסיב םיחנומה תונורקעה ,םדוק הארנש יפכ ,עודמ

 הרבועה ,תאז תמועל .101/ לש תיללכה תוינידמה לא םיננתסמ

 םבור ,תיבב םידבועה םייאמצע םיקסעומ 30% >6זסא תרבחבש

 לע ,תיקלח תוחפל וא ,תרכינ העפשה תלעב תויהל הרומא ,םירבג

 .(יבנרוהו סניקדא'ג) הרבחה לכב תילוהינ היגטרטסאב יוניש

 ב
 "הינש" הסנכה יסופיט ןפואב גציימ אוהש םושמ םג יתרוסמ סופד והז 5

 .תירקיע וא הריחי אלו החפשמב

 םע 1.31 < םאתמב םיאצמנה ןוצרה תועיבש יגוס לכ םימושר הלבטב (

 עיפומה ,םאתמה םדקמ לדוג רדס יפ לע םימושר םה .רוטקפה ינויצ

 לש יתלחתה םושירל טרפ .טירפה לש ילולימה רואיתה דיל םיירגוסב

 .הלבטב תועיפומ 20 < םיקדבנ רפסמ תולעב תוצובקה קר ,סנאלירפ

 .םייוסמ טירפ לע ונע אלש הלא לש ,ךרוצ היה רשאכ ,התחפה ךות (ב)

 .2 סופד ינויצל 1 סופד ינויצ ןיב םאתמה לע םיעיבצמ הלא םירפסמ | (ג)

 א)

 55 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"



 ול םאתהבש ,םירבג ברקב רקיעב ,615 סופדל האוושהב ,ןיידעו

 תומדקתהו הריירק לש רשקהב תילטנמורטסניאכ תספתנ הדובעה

 תונורתי םימייק ,(דרשמב הדובעה טופד) ןוגראה לש היכרריהב

 םגדה ,018 סופדש םושמ ,תיבב הדובע לש םגדב םירורב םיישיא

 םימוחתב ןוצר תועיבש םע תילילש רשוקמ ,תירבה תוצראב ץופנה

 ךורכה ישיאה ריחמל יריפמא ףקות תונתונ הלא תואצות .םיישיאה

 ךרעה תא תוטילבמ ןה .ההובג המרב הדובעל תינייפואה השיגב

 םיצוליאהמ קתונמב םיבשחמ םע דובעל תורשפאה לש ילאיצנטופה

 .םייתרוסמה םיינוגראה
 לש ומויק תא םיליבגמ ןימ ידיקפתל סחיב םיימואל םילדבה םא םג

 ברקב םג חמוצש סופד לע םיארמ 625-ב םיטעמה םירבגה ,005 םגד

 םישנא םנשי םהב .תירבה תוצראב ההובג המרב קוחרמ-םיקסעומ

 ,םהלש ינשדחה לאיצנטופה לשב םיקסעומה ,םיידוחיי םירושיב ילעב

 לע םיקפוא רצ שגדמ רתוי םיבושח ןוזיאו םייח ןונגס םרובעשו

 הדימב םיבושח הדובעה תועשו םוקימ םהיבגל .הריירקב תומדקתה

 םינוגראה יבגלו .םיישיאה םהיכרצ תא אלמל םהל ורשפאיש

 תיטבהל ידכ יחרכה הימונוטוא לש הז גוס ןתמ ,םהיתורישל םיקוקזה

 תיבב םיבשחמ םע הדובע ,ךכ םא .תויביטקודורפל םתובייוחמ תא

 םוקמ קפסל ,םינוכנה םיאנתב ,הלוכי לוגרה הדובעה עובשמ קלחב

 םהירושיכל הקוקז הרבחהש ,םירשכומ םורבועל םלשומ הדובע

 םיקיסעמה םינוגראלש םינכומ םניא םידבוע םתוא ךא ,םתלובילו

 להנל ןוא הלא ההובג המרב םידבוע .םהייח לע הטילש היהת םתוא

 דומלל םיבייח םינוגראה .תונורתיה ומלעוי יזא יב ,תיתרוסמה ךרדב

 ףחדב רוצעל ןכו ,םתובייוחמב ןומא תתלו םתמורת תא ךירעהל

 .ודבעי םה ךיאו יתמ םהל ביתכהל

= 00!5 == 
 [ן[ ינורטקלא ראוד יכמסמו בשחמ יטלפ .שיפורקימל ילאידיאה ףילחתה ₪

 :00וא5 תא לארשיל האיבמ תוכרעמ ללכ |
 0 חוטו6ז 0 טזקטז !ח!07ה4זו0ה 5/5087

 םיקסיד לע ססובמ םושיי
 תנווקמ השיג רשפאמה ,םייטפוא
 םינווקמ-אל םינותנל (סא-וואפ|
 .(05-וא6)

 תוחתפמ-יובירב רוזחיא ₪
 טסקְטו ףד-תמרב רוזחיא ₪
 יגוס לכמ םינותנ תביאש ₪

 (ססוצאו סגס) םיבשחמה
 םידבועמ םינותנ לש תרזוח הניעט ₪

 (טסו.סגס) םיבשחמה יגוס לכל
 השירד יפל הספדה ₪
 (שיפורקימ) 60סאו יטרס תטילק ₪
 (508או5 סטפהו גצ) םייפרג עקר-יספטב םינותנ בוליש ₪
 יתחיש ללוחמ תועצמאב השירד לכל ידיימ ןורתפ ₪

 םייאנוטיס םיקוושמ לצא ,חוטיב תורבח ,יארשא תורבח ,םיקנבב ןקתומ 6סוא5
 .םלועב םיבר לשממ יפוגבו
 ,תוכרעמ ללכב אנהכ לארשיל רשקתה ,60וא5 לע םיפסונ םיטרפל|
 .03-5715151 .לט

 הסוסא 9 ללכ תצובק לע הממ מ עב תוכרעמ ללכ|
 03-5710866 .סקפ ,03-5715151 .לט 53583 םייתעבג 1 ןיזרוכ יחר

 הטישה לע תורעה

 ןווקמ-אל עדימל תנווקמ השיג

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"

 1986-ב לחה הדובעה םוקמ לע רקחמה
 ולהנמ םע םינבומ אלו םיטרופמ תונויארב
 הלא תונויאר לש םתרטמ .הידבועו 7%
 תא רשפאה לככ רוריבב רידגהל התוה
 ,תוכרעמ חותיפב תוכורכה | תולטמה
 םתדובעש 015-ו 605 ידבוע תא תוהזלו
 ,הלא תונויאר לע ססבתה ןולאשה .המוד
 יתשמ םילהנמ ידי לע קדבנו ןחבנ אוהו

 ורחב םיקדבנה םידבועה תא .תוצובקה
 םידבועה תא וריכהש ,וללה םילהנמה

 .רקחמה תרטמ המ ועדיו
 ינולאש .1987 ביבאב וצפוה םינולאשה

 ורזחוהו םיקדבנה יתבל ראודב וחלשנ %
 ינולאשש דועב ,ראודב תרבחמל תורישי
 וחלשנ זאו ,ילהנמ רזוע ידי לע וקלוח 5
 בתכמ ףרוצ ןולאשל .תרבחמל ראודב
 לכ .רקחמה תרטמ תא ריבסמה ,יאוול
 וררועתה םאו ,תוימינונא ויה תובושתה

 .תרבחמל תורישי ונפוה ןה ,תולאש

 -ארה קלחה .םיקלח העברא ללכ ןולאשה
 ,תוכרעמ חותיפ לש םיבלשב קסע ןוש
 תולאש המכ לע תונעל םיקדבנהמ שקיבו
 -וושה הרשפאתה ןכל .בלש לכל תועגונה
 תולטמה עוציב לש תישעמה ךרדה לש הא
 -ובקה יתש ןיב וללה םיבלשהמ דחא לכב
 -רופמ תולאש תרדס ללכ ינשה קלחה .תוצ
 הדובעב הריוואלו הדובעל תועגונה תוט
 .םלשוהש ןורחאה טקייורפלו ,הצובק לכב
 םיקדבנה תודמעב קסע ישילשה קלחה
 השענש תולאשה לכ תא ללכו ,הדובע יפלכ
 הדובעה תועמשמ יבגל חותינ ןהיבגל
 יעיברה קלחה ,ףוסבל .הנממ ןוצר תועיבשו
 םדוק ןויסנ ללוכ ,יפרגומד עדימ שקיב
 .בושחימ לש םינוש םימוחתב עדיה תדימו
 לש הז ןורחא קלח לע תססובמ 1 הלבט
 -ותנב תושמתשמ 4 דע 2 תואלבט .ןולאשה
 םילדבהב ןוידהו ,ינשה קלחה ךותמ םינ
 "רעמ חותיפ לש םינושה םיבלשב קוסיעבש
 ףא לע .ןושארה קלחה לע ךמתסמ תוכ
 התיה רקחמה לש תירקיעה הרטמהש
 יחתפמ ןיב םילדבה םימייק םא קודבל
 -רעמ יחתפמ ןיבל תיבב םידבועה תוכרעמ
 ,היה רשפאשכ ,דרשמב םידבועה תוכ
 לע םג ומכ דיקפתו ןימ לע הטילש הלעפוה
 תוחוודמה תואצותה ,ןכל .הקסעה יסחי
 -שפא םייביטנרטלא םירבסה לע תוטלוש
 תרחא רמאנ ןכ םא אלא ,לדבהל הלא םייר
 .תואלבטל תורעהב וא רמאמב
 הדובעל הלבק תודוא הרעה ףיסוהל שי
 ןכל םדוק ויה הב םידבועה בור .6058-ב
 אל .101. ידרשמב האלמ הרשמב םידבוע
 םדוק ןויסנ ול היה אלש ימ 625-ל לבקתה
 .בשחמ תדובעב םינש עברא תוחפל לש
 ,67%8-ל 101.-מ הרבעהה התשענ רשאכ
 רכשל ןמזה ותוא לש תרוכשמה המגרות

 יתלחתה הזוחל סיסבה היהש ,העש יפל
 ,היהשכ ראשנ רכשה רועיש ,ןכל .605-ב
 ,רתוי ךומנ היה ללוכה רכשהש יפ לע ףא
 דובעל ולחה 678 ידבוע בורש םושמ
 יאדוול בורק ,ןכל .האלמ הרשממ תוחפב
 ידבוע לש תללוכה תיתחפשמה הסנכההש
 ופסאנ אל .018 ידבוע לש וזמ הנטק 5
 .וז הדוקנ יבגל םייפיצפס םינותנ

 -רשמה דחאב ,הכישחה תדר רחאל בר ןמז

 ,םינפב .תורואה םיקלוד תומוק בר ןינבב םיִד
 םילהנמ המכ םיבשוי ,םינוידה ןחלוש ביבס
 םיהוב םהמ המכ .םיניתממ ,רעיש ירותס
 בושו ךולה םידעוצ םירחאו ,ןולחב הקיתשב

 לא ץרופ םואתפ .תונבצעב םיטפטפמ וא

 .תוחוד לש המירע ודיבו .ריעצ רזוע רדחה

 בצמה" .רמוא אוה ",רקסה תואצות ועיגהי

 םיפפוטצמ םילהנמה ".םירבח ,בוט הארנ אל

 "-דפדמ םה .חודה לש םיקתוע םיפטוח .וביבס

 תואצות" ותרתוכש ףדה תא םיאצומו םיפ

 ביבס םהיתומוקמב | םיבשייתמו = ,"רקסה

 .םינוידה ןחלוש
 -הנמה תרמוא ",ונינפל הבר הדובעש הארני

 איה דועב ,ןחלושה שארב תבשויה תל

 דרי ונלש גורידה" .התבינע רשק תא תפפורמ

 ".םיאלפ

 תכרעמ ךותמ חוקל תויהל לוכי הז הזחמ
 לש םיריכבה ויצעוי הבש ,תערכמ תוריחב
 תובזכאמ תואצותמ םיגאדומ לשוכ דמעומ
 רשפא םויכ לבא .ןורחאה לאשמה לש
 -רעמ לש לודג ןוגראב םג וז הנומת תוארל
 לש םייזכרמ םינוגרא רתויו רתוי .עדימ תוכ
 ,םכרע תא חיכוהל םיטוהלה ,עדימ תוכרעמ
 רוביצ - םהירחוב ברקב םילאשמ םיכרוע
 רחא שופיחב - עדימ תוכרעמב םישמתשמה
 לש ןבצמ המ" :תחא תירקיע הלאשל הבושת
 "?עדימה תוכרעמ
 תובורק םיתעל םינוע ,"בוט קיפסמ אל"
 לש הבוגתה ןמז רשאכ םג .םישמתשמה
 תומא ,תכרעמה תוניקת ןמזו תכרעמה
 "רעמ לש עוציבה רשוכל תויסאלקה הדימה
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 טופשל םישקבתמ םישמתשמה
 עדימה תוכרעמ תא

 ערימה תוכרעמ ישנא ,םיהובג םה ,עדימ תוכ
 בושחל םיטונ םישמתשמהש תעדל םיחכונ
 קפסמ וניא עדימה תוכרעמ לש עוציבהש
 -רעמ ,םיימצע םימחרב עוקשל םוקמב .ללכ
 .תאזכ תרוקיב הכרבב תומדקמ עדימה תוכ
 -רעמ תא הסיפתה רופישל םידעצ תוטקונ ןה
 .ןוגראה תורטמל ןתמאתהלו עדימה תוכ

 -תשמה לש ןוצרה תועיבש תומר לש הדידמ
 -רעמ םע ביטיהל םילוכי ןהילע חווידהו שמ
 םג איבהל םילוכי םה לבא .עדימה תוכ
 -צהמ םיכומנ םיגוריד .תויוצר אל תואצותל

 םא ,עדימה תוכרעמל הבר הגאד םשוריפ יופ
 .םידהוא אל תורבח ילהנמ לש םהידיל ולפי
 רשאמ רתוי אלל תושעיהל םילוכי םירקסה
 תויפיצ ררועלו ,תוירלופופ לש תויורחת

 םא עובקל ידכ םירקסב םירזענ עדימ תוכרעמ ילהנמ
 .עדימה תוכרעמ יתורישמ ןוצר יעבש םישמתשמה
 ?"אל" איה הבושתה רשאכ הרוק המ

 םיאב םניא םא ,םישמתשמה ברקב תוזרפומ

 תויולע תא דודמל רתוי ףיקמ ץמאמ םע

 םירקסה .תוירחא רידגהלו עדימה תוכרעמ

 רשאמ רתוי קיזהל םילוכי םמצעלשב

 -רעמ לש ןבל תמושת תא וטיסי םא ,ליעוהל

 חווט תוכוראו תובושח תורטממ עדימה תוכ

 תא רפשל םיכרדב ודקמתיו הרבחה לש

 .אבה שדוחה לש רקסה תואצות

 םידקמתמה עדימה תוכרעמ ינוגרא רפסמ

 ילב ,םישמתשמה לש םנוצר תועיבש תדידמב

 ,תוירשפאה תודוכלמה תא ןובשחב איבהל

 -ורחאל התשעש רקחמ .תוריהמב לדגו ךלוה

 7 16. תרבח הנ

 גמ ,קרוו

 דוגיא ,'6

 וינב הזכרמש ,תוליבומה תורבחהמ המב לש

 תוכרעמ ינוגראמ 40% טעמכש הל

 תוכרעמ לש ץועי תרבח ,[1גחו טז ₪ 0.
 םישמתשמ" .סטסו'צסמ ,'גדירבמייקב עדימ
 תונשל םילוכי הלא םירקסש םירמוא םיבר
 רמוא ",םידדצה ינש לש םתוגהנתה תא
 ,00ח[טזטחסט 8040ז0 תרבח שיא ,ןמוינ 'גרו'ג

 תוכרעמש בושחל םיליחתמ הצקה ישמתשמ
 עדימה תוכרעמו ,תוניינעתה תולגמ ערימה
 .ריבסמ אוה ,תוחוקל םהב תוארל תוליחתמ
 יאמ רתוי םויה םיבושח הז גוסמ םייוניש
 תוכרעמ לש ןדוקפת בחרתמש לבכ .םעפ
 ןמ רוגס ירוחא רדח ךותמ הכימתכ .עדימה
 יניח יתורחת ילכ תושענ ןהו ,םלועה
 בור לש ימוימויה יקסעה גראמב בלתשמה
 עדימה תוכרעמ ןיב םיסחיה ,תורבחה
 הכ .םייטירק רתוי םישענ םישמתשמהו
 והז תובורק םיתעלש רע ,השעמל ,םייטירק
 -בחה תושרל דמועה דיחיה הכימתה דוקפת
 .הידבוע ןוצר תועיבש תא ויפ לע דודמל הר
 םיפסכה תוקלחמ ,םירידנ םירקמ המכב
 - דבועה ןוצר תועיבש תא דודמל תוליחתמ
 תוכרעמ הבש וזמ הברהב הטעמ הרימב ךא
 .ןמצע תא תודדומ עדימה
 תוכרעממ םישמתשמה לש םהיתויפיצ
 שיש ישעמה ןויסנל תודוה םג ,תובר עדימה
 .םיישיא םיבשחמ ומכ תויגולונכט םע םהל
 רתוי רדוח ערימה תוכרעמ רוקפתש לככו
 העפשה שי םישמתשמל ,תויקסע תודיחיל
 .עדימה תוכרעמ לע רתוי הבר
 -ילעש תעדל םיחכונ עדימה תוכרעמ ישנא"
 תאו םישמתשמה תא ןובשחב איבהל םה
 תלהנמ ,טידר סיאול ייק תרמוא ",םתעד
 תרבח ,(י0אחו1טסח 5טזצוסש 6סזק. תרבחב

 תאז תושעל שיו" .טקיטנוק ,ןוטסיאב ץועי
 עדימה תוכרעמש םיברה םייונישה לשב
 ןפואה הבר הדימבש םושמו ,םויכ תורבוע
 ".תואיצמה אוה ספתנ התא ובש
 בטיה םיעודי תרבדמ איה םהילעש םייונישה
 תכרעמ רוזיב .עדימה תוכרעמ ילהנמל
 -בעה ,היגולונכטה תצפה ,תיזכרמה עדימה
 הנשמ ינלבקל עדימה תוכרעמ תולועפ תר
 הלא לכ ,םישדח םיינוגרא םינבמ תחימצו
 הבשחמל תוכרעמה ילהנמ תא םיאיבמ
 .םהלש ןוגראב םריקפת לע תפסונ

 עדימה

 ןוצר תועיבש

 קחמ יאצמימ םיארמ

 תא תועיבקב םיקדוב םילודגה

 רפסממ םיילפכ .םישמתשמה

 ךכ ,םייתנש ינפל הלא תורבח ושעש םירקסה

 תרבח זא התשעש ך

 וז תונוש תואיצמו תימצע הסיפת

 וזמ

 ותסיפת ןיב לודג רעפ םייק תובורק םיתעל
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 ןיבל עדימה תוכרעמ תא שמתשמה לש
 .עדימה תוכרעמ לש תימצעה ןתסיפת
 תוכרעמ שיא לש אוה יסלקה הרקמה"
 תלעופ ונלש תכרעמה' ,רמואה עדימה
 תמייוסמ הצובק לבא ,ןמזהמ 99.5% הרושכ
 רמוא "',ונילע תסעוכ ונלש םישמתשמה לש
 ףוג ,קזחואת זסןטא להנמ ,ןוסירומ טרבור

 ,1ח06א (3זסטק"ו [18חחוטז 6 00. לש ףתושמ

 ,'גדירבמייקב עדימ תוכרעמל ץועי תרבח
 -דומתמ (עדימה תוכרעמ) ןה" .סטסו'צסמ
 םילהנמו םישמתשמש הדבועה םע תוד
 םירכוז םהו ,תונולשכה תא רוכזל םיטונ
 ".בר ןמז םתוא
 םיעיבצמ הנורחאל ושענש םיימדקא םירקחמ
 לש םהיתוסיפת ןיב םירכינ םילדבה לע
 -רעמ ילהנמו הריכבה הלהנהה ,םישמתשמה
 תוכרעמ לש ןתלועפ יבגל עדימה תוכ
 -סטיפ תטיסרבינואב השענש רקחמב .עדימה
 עדימה תוכרעמ ילהנממ 80%7ש אצמנ גרוב
 הלהנהה תא ענכשל םהל השקש וננולתה
 העפשה שי עדימה תכרעמלש הריכבה
 תוביסה תחא | .תילאיצנטופ תיגטרטסא
 הריכבה הלהנההש איה כל תוירקיעה
 עדימה תוכרעמ לש ןתלוכיב קפס הליטמ
 -רעמ ילהנממ המכ .ןהיתוחטבה תא שממל
 .היעבב םיריכמ עדימה תוכ
 תא ולשיה עדימה תוכרעמ ישנאמ םיבר"
 ,הנמאנ םתדובע תא םישוע םהש םמצע
 ואר הריכבה הלהנההו םישמתשמַה דועב
 .ל ןרוו רמוא ",ירמגל הנוש רואב תאז
 סט 6סזק."ב עדימה תוכרעמ להנמ ,סנקרה
 ,םייתנש ינפל .סטסו'צסמ ,םאהנימיירפב
 םירקס גיהנה ,8טא6-ב דובעל סנקרה לחהשב
 -מתשמה ןוצר תועיבש תקידבל םייתנש-יצח
 תוסנל סנקרה תא וצירמה םירקסה .םיש
 םישמתשמה םע תרושקתה תא רפשלו
 שיאל ותווצ ישנאמ דחא יונימ תועצמאב
 .םישמתשמה םינוגראהמ דחא לכ םע רשק
 הניילורק ןופצ תטיסרבינואב השענש רקחמב
 םירובס עדימה תוכרעמ ילהנמ דועבש אצמנ
 ,םישמתשמה לש םהיתויעבל הנותנ םתגאדש
 .ךכב םיענכושמ םניא םמצע םישמתשמה
 תוכרעמ לע עומשל םיברמ ונא 1982 זאמ"
 םשייל םיחילצמ םיבר אל ךא ,תויגטרטסא
 יתאק תרמוא ",עודמ תעדל וניצר ונא .ןתוא
 הארנ" .רקחמה תכירעב העייסש ,טיוו ןטירב
 םישמתשמל תפתושמ תואר תדוקנ הרסחש
 ןונגנמ שורד ךכ םשל .עדימה תוכרעמלו
 עדימה תוכרעמ תא | איביש | ,רושיק
 םייונישב ףתושמב קוסעל םישמתשמהו
 ".םיריהמה

 עדימה תוכרעמ לע םיעיפשמה םייונישה
 -כרמש ,גגוחוגח 004% (20.-ב רתויב םירכינ

 ינפל הגיהנה הרבחה .קרוי וינ ,רטס'צורב הז
 ןוצר תועיבש תא םיקדובה םירקס הנש
 תא דודמל ףיקמ ץמאממ קלחכ םישמתשמה
 התיה תאז הדידמ .עדימה תוכרעמ תוליעי
 תויוליעפ תא הדחיא קאדוק רשאכ תינויח
 חותיפ בור תא הרזיפו ,הלש םינותנה זכרמ
 ינויחש ונשגרה" .תויקסע תודיחיל םימושייה
 ןה המו םישמתשמה םיבשוח המ תעדל ונל
 יתוריש להנמ ,טדנפ ירנה רמוא ",םהיתוסיפת
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 ךישמת קאדוק .קאדוק לש עדימה תיגולונכט

 יכ םא ,םישמתשמה ברקב םירקס ךורעל

 תוכרעמ עוציב לע םתעד תא ווחי םה וישכע

 תיזוח תורשקתה יפ לעש ,18א1 לש עדימה

 לש ערימה יזכרמ תא ליעפת קאדוק םע הלש

 .םוליצה יטרס תינרצי
 קאדוק לש תפתושמ הדובעב ,ךרדה תישארב

 םיתורישו םירצומ 19 והוז ,םישמתשמה לשו

 םהיניב .עדימה תוכרעמ תוקפסמש םיינויח

 םיירפניימ בושחימ ,ינורטקלא ראוד וללכנ

 ועויסב ,קאדוק התנב ןכמ רתאל .ילוק ראודו

 -יטנוק ,רליפ'גדירמ סאפאפ רטיפ ץעויה לש

 רשקבתה ובו ,םידומע השולש ןב ןולאש טק

 לכמ םנוצר תועיבש תא גררל םישמתשמה

 "קבתה םישמתשמה .5 דע 1-מ םלוסב תוריש

 -בראב ושמתשה תוריש הזיאב רמאל םג וש

 תחא הלועפ ןייצלו םינורחאה םישדוחה תע

 רופישל רתויב הליעיה היהת םהיניעבש

 קודבל תננכתמ קאדוק .רצומה וא תורישה

 שמח םישמתשמ 700-כ לש םינוש םיכרעמ

 .הנשב םימעפ
 לש עדימה תוכרעמ תצובק הדמל הכ דע

 לש ודעי .התשעש םירקסהמ תובר קאדוק

 80% לש ןויצל עיגהל היה ןושארה רקסה

 םוצע גשיה בשחייש ןויצ - ןוצרה תועיבשב

 וקינעה םישמתשמה לבא .טדנפ לש ויניעב
 תינרצי לש עדימה תכרעמ לש התלועפל
 התיה הבוגתה .60% לש ןויצ םוליצה יטרס
 םימוחת קזחל ולחה עדימה תוכרעמ .הריהמ
 םע תורשקתה תועצמאב םישלחכ וספתנש
 ומייק ףא םירקמ המכבו ,םישמתשמה

 .רפ
 ןוצר תועיבש תא דודמל המגמה םנמא
 תובר תוקינכטה לבא ,הרורב שמתשמה
 תושיגה חווטש תעדל ונחכונ" .תונווגמו
 תרבחמ ןמוינ רמוא ",םיהדמ אוה הז אשונל
 ינב םירקסב לקתנ אוה .60ח[טזשחסט 06
 28 תונב תוצלפמ םג האר אוה .דחא דומע
 המכ .תוארוה ידומע השש תפסותב ,םידומע
 ,דבלב םיבותכ םירקסב תוקפתסמ תורבח
 וא םיינופלט םילאשמ תופידעמ תורחאו
 דוקימ תוצובקו םיבותכ םירקס לש בוליש
 םיצעוי ןתוא םיחנמש ,הרטמל תונווכמ
 .ץוחבמ
 תונווגמ םיאצמימל םינוגראה תובוגת םג
 םילכ םירקסב תואורה תורבח ןנשי .רתויב
 -חייתמ תורחא תורבח לבא .דבלב םיצעיימ
 -ימצמ םיתעלו ,תוניצרה אולמב םהילא תוס
 ילהנמ לש םיסונובהו תורוכשמה תא תוד

 המכב .תואצותל תורישי עדימה תוכרעמ

 חולשמל תלבגומ רקסל הבוגתה תורבח
 םלוא .םיריכב םילהנמל םייתפוקת תוחוד
 םירקסה תא תופרצמ תורבח רתויו רתוי
 עדימה תוכרעמ עוציב לש תורחא תודידמל

 -רעממ קלחכ ןווקמ ןפואב םהילע תוחוודמו

 .תוילוהינ עדימ תוכ
 תובוטה תושיגה ,ללככ ,םיחמומה תעדל
 ןה שמתשמה ןוצר תועיבש תדידמל רתויב

 לש הפיקמ הדידממ קלחכ תואבה הלא

 .הלהנהה תוינכתו עדימה תלועפ לש עוציבה
 עדימה תוכרעמ ילהנמ לעש םג םינעוט םה
 לש םירקסה תואצותב ףתשל םינוכנ תויהל
 םישמתשמה תא שמתשמה ןוצר תועיבש
 ,ךכ לע ףסונ .הריבבה הלהנהה תאו םמצע
 תוינכת עובקל םהילע םירקסה תובקעב
 -מתשמה ואצמש םייוקילה ןוקיתל הלועפ
 .םיש

 ?קודבל ךרוצ ןיא המו
 -דח הלועפ םה םירקסה ידמ תובורק םיתעל
 שארב םידעוימ םה תובר םימעפו ,תימעפ
 תוכרעמ לש ןנרק תא תולעהל הנושארבו
 םיצמאמ .הריכבה הלהנהה יניעב עדימה
 רוטקיו .מ רמוא ,ןולשכל םינודינ הלאכ
 ץועיה | תרבח | אישנ | ,סיטיילונא'ג
 .סל'גנא סולב | ץטצוווצט פווקקסז] | [שצוטא

 ללחב תושעיהל םילוכי םניא הלא םירקס"
 -כסה עובקל שי תישאר" .ץעויה ריהזמ ",קיר
 עדימה תוכרעמ ןיב םימייוסמ םייסיסב םימ

 תופוצמה תורישה תומר יבגל םישמתשמהו
 זובזב הז היהי ,ןכ אל םאש .הלועפה ךרדו
 ".ןמז
 םושמ ,הזכ םכסהל עיגהל השק םיתעל
 חונב םישח םניא עדימה תוכרעמ יתווצש
 ןחבמל םהלש עוציבה תלוכי תא דימעהל
 ערימה תוכרעמ ישנא בור" .םישמתשמה
 .םתדובע תא וטפשי םירחאש םיניינועמ םניא
 תויגולוכיספ תוכושמ תומייק תובורק םיתעל
 םירקס םיכרוע רשאכ ןתוא רובעל שיש
 תרבח אישנ ,סויתמ .ס דר'ציר רמוא ",הלא
 -מאטסב ולש ץועיה תרבח .א141!וטוא< א 0.
 תקידבל םירקס תננכתמ טקיטנוק ,דרופ
 תוכרעמ ינוגראל שמתשמה ןוצר תועיבש
 הליחתמו ,םינש 15 הז תירבה תוצראב עדימ
 תוכרעמ ישנא" .הפוריאב םג תאז תושעל
 לצא םייונישל תובורק םיתעל םיאיבמ עדימה
 םתביבסב יונישל םידגנתמ לבא ,םירחא
 ".םהלש

 םירוקרזה רואב עדימה תוכרעמ תא הדימעמ קאדוק
 תומייקה עדימה תוכרעמ תולועפ תא תוושהל קאדוקל רשפאתש ךכ םג תננכותמ תכרעמה .עדימה תוכרעמ עוציב לע חקפל ידכ ול םיקוקז םהש ינויחה עדימל ,םתושרל םידמוע ללכ ךרדבש עוציבה ינותנ יררה תא הפנמ איהו ,עדימה תוכרעמ ילהנמ לש םתורישל תננכותמ תכרעמה .תנווקמ תילוהינ עדימ תכרעמ תועצמאב הלהנהל תואצותה תא הריבעמו - שמתשמה לש ןוצר תועיבש ירקס ןללכבו - תודידמ המכ תבלשמ ,"הרקבה לנאפ הוא םינכמ קאדוקבש ,תכרעמה .םמצע ינפב םידמועה שמתשמה לש ןוצר ו קר א תללוכ ,קרוי וינ ,רטס'צורב בצוגה 9038 60.-ב םויכ תלעפומה עוציבה תדידמ -

 .םיינוציח םיקפס ומכ ,םירחאו םירחתמה תולועפ םע
 ידיב והוזש ,םייטירקה החלצהה ימרוג תעבראל םיליבקמ םהב תשמתשמ קאדוקש םירדמה
 התוא םיספותש יפכ תורישה תוכיא :הרבחב ערימה תוכרעמ לש הריכבה הלהנהה
 התוא םיספותש יפכ תורישה תוכיא ;הלהנהה התוא תספותש יפכ תורישה תוכיא ;תוחוקלה
 תקירבל םישדחה םירקסה .תורחתב הדימעהו תורישה תויולע ;עדימה תוכרעמ ידבוע
 ;חוקלה ידי לע תספתנ איהש יפכ תוכיאה תדידמל םישמשמ שמתשמה ןוצר תועיבש
 תוינכט תודידמ .הלש םירצומה ינכרצ אל ,הרבחב הצקה ישמתשמ םה הז הרקמב תוחוקלה
 תוכרעמ תוכיא תא הלהנהה תוסיפת תדידמל תושמשמ ,תוכרעמ תונימז ומכ ,תויתרוסמ
 תוכרעמ ידבוע לש םתסיפת תדידמל םישמשמ הדובעה ייח תוכיא לש םירקס .עדימה
 ךותב ונתינש םייטרדנטס עדימ תוכרעמ יתורישל םיביצקת .םהלש םהיתולטמ תא עדימה
 ידכ (תורחא תורבח לש עדימ תוכרעמ תוצובק םע םיוושומ םיתעלו) םיחתונמ הרבחה
 .תורחתב הדימעו תוריש תויולע עובקל
 ערימה תא תוארל תונוש םיכרד עבש הריכבה הלהנהל הגיצמ הרקבה לנאפ תכרעמ
 תכרעמה ,5א66 תנכותו !1ץקטז(יגפ ,"טאגוצטש םע א[גוטוםזסא\ 11 תועצמאב .ותוושהלו
 דקמתהל ,דרפנב םינויצה לכ ךסו הדידמ לכ גיצהל קאדוק לש םיריכבה םילהנמל תרשפאמ
 טקייורפ תמלשה תובקעב ,לשמל .הדידמ לש תואצות תוושהל וא רתוי בר טוריפ תמרב
 הספתנש יפכו הלהנהה ידי לע הספתנש יפכ ותחלצה תא תוושהל םילוכי םילהנמה ,םייוסמ
 .םישמתשמה ידי לע
 הל וקפסי ,הרקבה לנאפ לש רשקהב ,שמתשמה לש ןוצרה תועיבש ירקסש הווקמ קאדוק
 קאדוקש הממ קלחכ .חתפמ תוטלחה לש ןולשכה וא החלצהה תא ךירעהל תיתטיש ךרד
 תא םושרל ושקבתי עדימה תוכרעמ םוחתב הטלחה םילבקמה םילהנמ ."הטלחה קית" הנכמ
 ולכוי ןכמ רחאל .החלצה םרוג לש תויטירקה תונושה תודידמה לע היופצה התעפשה
 ומכ ,לעופב תודידמה םע םהיתויפיצ תאוושה תועצמאב הטלחהה תא ךירעהל םילהנמה
 תולע וא שמתשמה ןוצר תועיבש
 ימרוג תודידמ תא רושקל ,רתוי רחואמ בלשב .םיננכתמ םהש םירמוא קאדוק ישנא
 ישנאו םישמתשמה םהילא ועיגהש תורישה תמר ימכסהל תורישי םייטירקה החלצהה
 ינתונמ םג הפוצמ ךכ .המצע קאדוקב ערימה תוכרעמב השענ רבדהש יפכ .עדימה תוכרעמ
 ןהבו ,תומייוסמ עוציב תדידמ תומרל תונעיהל ובייחתיש םיינוציח עדימה תוכרעמ תוריש
 .שמתשמה ןוצר תועיבש

 ךמצע תא טופשל ליחתת גציכ

 םירקס םיננכתמ רשאכ ןובשחב איבהל שיש םימרוג המכ

 .שמתשמה ןוצר תועיבש תא םיקדובה

 ןיב ענ תורבח רובע םירקסה תא םידעתמו םילהנמ ,םינובה ץוחבמ םיחמומ לש םרכש :תולע

 .דחא רקס לש רוביע רובע %150-ל 0

 .םנוגרא ךותב םישמתשמה תא םיקדוב עדימה תוכרעמ ילהנמ בור :םגדמ

 .םיריכב םילהנמל תונויאר .תיקסע הדיחי ילהנמלו הצק ישמתשמל םיבותכ םירקס :הקינכט

 .תונטק םישמתשמ תוצובקל וא שמתשמל םיעגונה םייפיצפס םיאשונ יבגל דוקימ תוצובק

 תורבח .הנשב םעפ םישמתשמ רקס תוכרוע תורבח המכ .תויורשפא לש בר ןווגמ :תורודת

 ,קאדוק ומכ ,תורחא .הנשב םימעפ שמח תאז תושוע ,ק
 - .םיצירמתב שומיש לע בושחל שי .םיבוט םניה 30% לש הבוגת ירועיש :הבוגת

 תיקסעה ה ילהנמל ,הצקה ישמתשמל ןחוודלו תואצותה תא םושרל שי :הלועפ

 והוזש תויעבל תומייוסמ תובוגת םג ןייצל שי .תירשפאה תוריהמב םיריכבה םילהנמלו

 .םירקסב

 תועיבש תמר רואית :תולאש

 .וניוצש םיתורישה לש םתוכיאו

 םתונמיהמ ,םתוידוקפיתל בל תמיש ךות ,תללוכה ןוצרה

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"



 וחכונ קאדוק לש עדימה תוכרעמ ידבועשכ

 תא וכירעי םישמתשמהש הנש ינפל תערל

 .הלהב התיה הנושארה םתבוגת ,םתדובע

 יננכתמ רשאכ רתוי תיבויח התשענ םתדמע

 לש עדימה תוכרעמ לש הכרעהה תכרעמ

 :תויטירק תודוקנ יתש םהל וריהבה קאדוק

 תועיבש תא קדובה רקסה תואצות ,תחאה

 -וירטירק המכמ דחא קר ןה שמתשמה ןוצר

 .עדימה תוכרעמ עוציב ןחביי םהיפ לעש םינ

 עוציב לש תוטרופמ תודידמ תלעפה ,הינשה

 הרבחהש םושמ ,תיחרכה עדימה תוכרעמ
 שי עדימה תוכרעמ ידוקפיתמ וליא תקדוב
 .הרבחב רומשל שי וליאו הצוחה רזבל
 םהילעש וניבה עדימה תוכרעמ ישנא רשאב"

 -רעמ לש ימינפה דוקפיתה תא להנל ליחתהל
 םה ,חוקלב דקמתהלו קסעכ עדימה תוב
 ",םויא אלו רזע ילכ םירקסב תוארל ולחה

 .טדנפ רמוא

 לש םירחא הדידמ ילכל םירקס ףוריצ ידי לע

 ,תוריש תמר ימכסהלו עדימ תוכרעמ תלועפ
 תולוכי עדימה תוכרעמ ,םיחמומה םירמוא

 אלו םישמתשמל ףתושב ןמצע תא דימעהל
 .דרשמ יתוריש לש ףסונ האצוה טירפכ קר

 םישמתשמה ילהנמ םיבייוחמ ,הזכ רדסהב
 תופוצמה םיתורישה תומר תא רידגהל
 םינכומ םהש ריחמה תאו עדימה תוכרעממ
 וללה םילהנמה וחכוויי ךכב .םרובע םלשל
 תוכרעמ תחלצהב דחוימ ןינע שיש תעדל
 .עדימה

 תוריש תמר ימכסה
 -רעמ לש תונושארה תולודגה תורבחה תחא
 תא םיקדובה םירקס הרשקש ערימה תוכ
 תוריש תמר ימבסהו שמתשמה ןוצר תועיבש
 תדיחיו 075 16|טקחסת6 (0קטזפווסחפ התיה

 איהו ,ססקט ,גניווריאב הלש עדימה תוכרעמ
 תניינועמ םויכ .1983-ב תאז גיהנהל הלחה
 תא םיקדובה םירקסה תא רושקל הרבחה
 תורחא תודידמל שמתשמה ןוצר תועיבש
 תא רפשלו עדימה תוכרעמ תלועפ לש
 078 טו00% .רקסה תואצות לש םיחווידה
 תא דודמל רעוימה שדח רקס ןה תחתפמ
 ,עדימה תוכרעמ יבגל הלהנהה ןוצר תועיבש
 חוורתש תנווקמ תילוהינ עדימ תכרעמ ןהו
 .הלהנהל רקסה תואצות תא
 הסיפתה תודידמב שמתשהל ונתנווכב"
 ביט יבגל וניתוחוקל לש םתשוחת רושיקל
 תויביטקייבוא רתוי תודידמ םע ונלש עוציבה

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"

 לחנמ ,רנקופ בוב רמוא ",לעופב עוציבה לש

 לש עדימה תלהנה לש תוכיא תחטבה םושיי

 םירעפ יוהיזל הז חותינב שמתשנ ונא" .0ד'מ

 לעופב עוציבהו שמתשמה תוסיפת ןיב

 ".םתריגסו
 ןויסנהש תולגמ תורחא תורבחו 6

 תודידמ םע שמתשמה תוסיפת תא בשייל

 םייונישל תובורק םיתעל איבמ ,רתוי תוינכט

 ןיב תרושקתה תא רפשל םידעוימה ,םיינוגרא

 ,015 16108 .םישמתשמל עדימה תוכרעמ

 הדובע תצובק הנורחאל המיקה ,לשמל

 ,הצובקה .שמתשמה ןוצר תועיבשב תקסועה

 עדימה תוכרעמ לש םיגיצנ 10-מ תבכרומה

 תוריש ימוחתב תדקמתמ ,םישמתשמה לשו

 ןניא הלהנההו שמתשמה תוסיפת םהיבגלש

 -תשמה תוסיפת תא רפשל הסנמו ,תומאות
 .שמ

 ,םיצמאמ לש הז גוס שרוד תובורק םיתעל
 קוויש ירושיכ םג ,םיינכט תונורתפל ףסונ
 -ואירטס תוכרעמ תינרצי ,80%7ב .תרושקתו
 םישמתשמהש רקסה תואצות וארה ,תוינופ
 אל עדימה תוכרעמש םושמ םיצורמ ויה אל
 .םיישיא םיבשחמ יבגל םהיתושירד לכל ונענ
 תובקעב וכרענש ,םישמתשמה םע תונויארב
 -ידמש עדימה תוכרעמ ידבוע וריבסה ,רקסה
 תרשפאמ הניאש תאזכ איה הרבחה תוינ
 -יבעה ליבלמב .דחא לבל ישיא בשחמ קפסל
 -הנהל רקסה תואצות תא עדימה תוכרעמ ור
 וצירמהש םיבאשמ ןהל הפיסוה וזו ,הל

 םיבשחמ לש הקזחאו הנקתהב םירופיש
 .םיישיא
 לועפל םיסנמה עדימה תוכרעמ ילהנמ בור
 לע תחקל וכרטצי םירקסה יאצמימ תובקעב
 האלימש קוויש-ךווית לש הז דיקפת םמצע
 םירמוא ,80%6 לש ערימה תוכרעמ תצובק
 ,תינכט איה םתוחמתהש יפ לע ףא .םיחמומה
 תולובחת המכ דומלל הלא םילהנמ וכרטצי
 תוינידמ תא ריבסהל וחילציש ידכ תוינוגרא
 תא גיצהלו הצקה ישמתשמל הלהנהה
 םילהנמה ינפל הצקה שמתשמ לש ויניינע
 .םיריכבה

 תובייח עדימה תוכרעמ םאה
 ?לקוויש תולועפ תושעל
 .ךוותמ שמשל הנהנ דחא לכ אל ,ןבומכ
 תקידבל םירקס םיכרוע םיבר םינוגרא

 וא לבגומ ןפואב שמתשמה ןוצר תועיבש

 דקמתהל םיפידעמו ,ללכ תאז םישוע אלש

 -רעמ לש עוציבה תדידמל תורחא תוטישב

 םופוו| םסוווןכהוטתז 60זק. תרבחב .ערימה תוב

 -רעמ עוציב לש שדח טקייורפ הסנמ ,לשמל

 תוכרעמ לש ןתמורת תא דעתל עדימה תוכ
 רקס תועצמאב תיפסכה הניחבה ןמ עדימה

 לש רתויב לבגומ סיסב לע םישמתשמה לש

 -יינועמ תמאב ונאש המ" .דרפנב טקייורפ לב

 העקשה העיפשמ דציכ אוה תעדל םינ

 ",הרבחה לש תוליעיה לע עדימ תיגולונכטב

 תצובק לש ריכב להנמ ,קאס יטרמ רמוא

 :עדימ תוכרעמ

 תוכרעמ לש ןתלועפ לש טופישה סוסיב

 שמתשמה ןוצר תועיבש לע רקיעב ערימה

 ומכ ,םישמתשמה םג .קאס ןעוט ,העטמ אוה

 תובורק םיתעל םישקתמ ,ערימה תוכרעמ

 םיתוריש הזיאו םיליעי םיתוריש הזיא עובקל

 ךלומ םיאצמנ רבד לש ופוסבו" .םיליעי םניא

 (ערימ תוכרעמו םישמתשמ) םיפוג ינש

 ,קאס רמוא ",קחשמה ותוא תא םיקחשמה

 ".תודוקנ רופסל ךיא םיעדוי םניא םה לבא"

 םינויצ קינעהל דציכ םיעדוי םישמתשמה

 תוכרעמ תלועפ לש םיבושח םיטביהל

 םנוצר תועיבש תדידמ ידיסח םינעוט ,עדימה

 דודמל םיניינעמ םא" .םישמתשמה לש

 ךיאו ?תוכיא יבגל המ לבא .ררסב הז ,תולע

 אישנה ןגס ,ןיול ק'ג לאוש "?תוליעי םידדומ

 (576) תרבחב | םיקסע | חותיפל

 תב-תרבח 5ט6טווץ | קהסההס | הטוטו וס

 סולב פטסטת(צ 46/86 אהטסחה]| ₪גח% לש

 םיעדומ תויהל םיכירצ םישמתשמה .סל'גנא

 .הליחתכלמ הדידמלו הרדגהל

 תוכרעמ לש ןתודגנתה תובורק םיתעל
 -מתשמה לש םנוצר תועיבש תקודבל עדימה
 ךרד תמייקש הרכה לע תססובמ הניא םיש
 תוכרעמ תלועפ תא דודמל רתוי הבוט
 .ששח לע תססובמ איה .עדימה

 םיששוח טושפ םיבר עדימ תוכרעמ ישנא"
 -מתשמה לש םתעדל לואשל וליחתי םאש
 היהת אלש תורצל חתפ ךכב וחתפי םה ,םיש
 .תזופוח"מ ןוסירומ רמוא ",ןהילע הטילש םהל
 ויהי םישמתשמהמ המכש םיששוח םה"
 םה ,ךכמ עורגו .תילילש העד ילעב דימת
 ןיע חקפת הריכבה הלהנההש םיששוח
 ליחתתו ,עדימה תוכרעמ לע רתוי תנחוב
 תוכרעמ לש ןמוקמו ןכרע לע תולאש לואשל
 ".עדימה
 םיעדוי םיחקפ עדימ תוכרעמ ילהנמ ,םלוא

 לכב תוענמנ יתלב תושענ הלא תולאשש
 השענו ךלוה ערימה תוכרעמ לש ןדוקפיתש
 תמייקש תעדוי הריכבה הלהנהה" .ןיעל יולג
 הפיסומ ",םישמתשמה לש ןוצר תועיבש יא
 ל"כנמ ,רבד לש ודוסיב" .602011000-מ טידר
 תילאיצנטופה תלעותהש עדוי חקיפה עדימה
 שמתשמה לש ןוצרה תועיבש תקידבבש
 תא הקידצמ הרופישל תולועפ תטיקנו
 .ןוביסה

 מ"עב םיבשחמו הנכות תוישעת .ל.ל.מ ל"כנמ ,רוש םרימע

 ,ינויח דמימ לבקמ יניעבש אשונ ,יתרגש יתלב אשונ תולעהל ינוצרב
 תמחלמו תויגולונכטה תויוחתפתהה עקר לע ,והומכ ןיאמ בושח
 :ונתפוקת תא םינייפאמה תינוגראהו תילכלכה תודרשיהה
 םיבושיחה זכרמו א"נע להנמ לש ותוירחאו םייגולונכט םישוריחי
 ."ןוגראב
 םיקפסמה ,םייקסע בושיח יזכרמ לוהינב קסוע ינא הנש םישולשב הז
 תא םימשיימו תובשחוממ עדימ תוכרעמ לש םירצומו םיתוריש
 היאר תיווזמ .לארשיב בשחוממה לוהינה םודיקל עדימה תיגולונכט
 .אשונב ןודל שקבמ ינא ,וז תוסנתהו
 תויוחתפתהה לומ ,הפירועפו םהדנ דמוע ינא רוחאל טבמב
 30 ינפל וארנש םירבד ,רצק הכ ןמז קרפב ושחרתהש תויגולונכטה
 תואיצמ תניחבב םה ,םיירשפא יתלב םינש וסדו 15 ,20 ינפל םגו הנש
 היה ןתינ ךיא רעשל לוכי אל ,הכותל דלונש ימש תואיצמ ,םויה
 םישודיחהו היוטנ דיה דועו םהידעלב םייחה תולטמ תא עצבל
 .םיהדמ בצקב ינשה תא דחא םיפדור

 ,םינוש רחסמ יפנעו תוישעת ,תויגולונכטה תיוור ,תימלועה הלכלכב
 ךשמה תא םירשפאמה םייסיסבה םיבאשמב רוסחמ םויכ ןיא
 רוסחמ ונל ןיאו היגרנא םירסח ונא ןיא ,תילכלכה תוחתפתהה
 ,עדימה באשמ אוה םירסח ונאש המ ,רוצייל תונוכמ וא ,םלג ירמוחב
 ערימ ותוא ,הלימה לש בחרה ןבומב עדימל יתנווכ .היצמרופניאה
 לוהינה וא ,יתיישעתה רוצייה לש תפטוש המירז ונל רשפאמה
 ההובג תונימזב ונלש תוטלחהה תלבק ךילהתב ךמותה וא ,יקסעה
 םינותנה תא תמא ןמזב תגציימה ההובג תוינכדעבו (תמא ןמז)
 לש הקימנידהו םירגתאה לומ דומעל לכונש ךכ ,חטשב םייתדבועה
 .תינרדומה הלכלכה
 אל םלג ירמוחו היגרנא אללש ךכל םיעדומו םירע דאמ ונא דועב
 םישח וא ,קיפסמ ןיידע םישיגר ונניא ,תילכלכ תוליעפ לכ םייקל ןתינ
 םיקזנה לש יטירקה דמימה תאו ערימה רדעיהבש קזנה תא ,קיפסמ
 .ונורסחמ םיירשפאה
 לש ןורחאה רושעה לא םינושארה הידעצ השוע תישונאה הרבחה
 ,תיחכונה האמה ףוס תלכלכ תא דחייש רבדה .םירשעה האמה
 .תודרשיהה תמחלמ איה ,םיתשו םירשעה האמל ןילקרט הווהמה
 -רשיהה לע המחלמה ,תילכלכ םלוע תמחלמ לש הפוקתב םייח ונא
 ברק יסוטמ ,םיחתותו םיקנט םניא המחלמה ילכ וז המחלמב .תוד
 תצצפש המחלמ ,ןיטולחל םינוש םילכב םימחלנ וז המחלמב ,םילייחו
 עדימהש הלא םה הב םיחצנמהו היצמרופניאה איה הלש םוטאה
 תלבק ךילהתב סיסב שמשמו ינכרע ,ןימא ,ןימז אוהשכ םהידיב יוצמ
 ,םידעיהו תורטמה תגשהל ךרדב ,םינושה לוהינה יגרד לש תוטלחהה
 .'וכו םייתרבחה ,םיינוגראה ,םיילכלכה
 תושיגו םירצומ חתפל ,חומצל ,שדחתהל לגוסמ היחי אלש ןוגרא
 תגשהל ךרדב םימכחותמו םישידח םיעצמא ומצעל ץמאלו תושדח
 .םייקתהלמ לדחי טושפ ,וידעי
 ,םיילכלב ,םיירוביצ םינוגרא שארב םידמועה םיבר םילהנמש ןכתי

 ילואו הרומתה תא םיניבמ םניא ןיידע ,םינוש םייקסעו םייתיישעת

 תישוא העד

 ותוירחאו םווגולונכט םישודיח
 ןוגראב א"נע להנמ לש

 לרחמהו םימייק יונישהו הרומתה ךא ,הימויאב םישח םניא ןיידע
 .ינלטק תויהל יושע

 ינא עודמ ,תמייאמ הרהזאב ירבד יתחתפ עודמ ,ונלו הלא לבל המו
 בשחמ ינעוצקמ לע םינמנה הלא ינפב אקווד הלא םירבד עימשמ
 ?עדימה תוכרעמ ימשיימו

 אוה לכמ רתוי ונל רסחה יטירקה באשמה ,יתרהבהו ירבד יתחתפ
 קשנה אוה הז באשמש יתעבקו יתפסוהו .היצמרופניאה באשמ
 לע םידקפומה ונחנא אל םא ימו ,תודרשיהה תמחלמב ידוסה
 ורדעיה הלילח וא ,ואצמיהל םיארחא ,עדימה תוכרעמו בושחימה
 ?הז יטירקו ינויח באשמ לש
 תויהל תבייח רומאכ איה ,יד הב ןיא היצמרופניאה לש התואצמיה
 רשפאת תילכלכה תודדומתהבש וזכ המרב ,הנימזו תינכדע ,הנימא
 -תפתהש תרושקתה תיגולונכט .החלצהה לא ליבומה ןורתיה תא ונל
 היפנכב האיבה (80-ה תונש) ןורחאה רושעב תיטמרד הרוצב הח
 תרושקתה ,הילע תוכמתסהה תלוכיו עדימה תונימזל שדח דמימ
 רצל ,ןורחאה רושעב וחתופש תוימואלה תרושקתה תותשר ,תיווקה
 םוקמ לכמ םינותנ תרבעהל גויחה תטישב שמתשהל תויורשפאה
 סקלטהו סקפה .ינורטקלאה ראודה תועצמאב הלכו םוקמ לכל
 סובולגה תא וכפהש ,םיניוולהו ןופלט וידרה ,טוחלאה ,םיבשחוממה
 .ןטק רפבל ולוכ
 ךרוצ והז ,ה'זיטסרפ לש ןינע אל אוה תיגולונכטה תונשדחה ץומיא
 םינושו םישדח קחשמ יללכ םיבייחמ "ןטקה רפכב" םייחה יכ ,ימויק
 תיקסעהו תילכלכה תודדומתהה .םויה דע םהל ונלגרוהש הלאמ
 תילמיסכמ תוריהמב הבוגתו תונריע םיבייחמ ,השדחה הרוטקורטסב
 היגולונכטה תועצמאב קרש ,םינמרזמו םיעובק םיכרצו םישוקיבל
 גשומ ,םעפ לש םיכרצה םניא םויה לש םיכרצה .םגישהל ןתינ
 לעב גשומ ךפה אוה ,עדימה תיגולונכטב קר אל רוגש "רוזיבה"
 דומעל ידכ ,םירצומ לש רוצייה ךילהתב םג תערכמ תובישחו תוינויח
 ,ריחמל םינוקה תויפיצו םישוקיבה לע תונעל ידכ ,קושה תושירדב
 יחרכה תויהל ךפה ויבלש לכ לע רוצייה רוזיב ."וכו םעט ,תוכיא
 .תודרשיהה תמחלמב יטירקו

 ,השבלה ירצומב רדומתהל הצורה הקירמא ןופצב קוויש תשר
 ןנכתל תצלאנ ,קושה לש הנפואהו םעטה ,םישוקיבה םע 'וכו הלענה
 הנפוא יננכתמב תעפושמה ,םעטה תנינא ,תפרצב הירצומ תא
 תויתוכיאהו תולוזה תורפתמב םירצומה תא רופתל ,םימדקתמ
 ידי לע ,תשרה תויונחב םישוקיבה לע תונעלו ,ןאוויט וא ,גנוקדגנוהב
 הלבקתה וא ,שוקיבה רצונש תעמ תועש 72 ךות םירצומה תקפסא
 .עוציבה לע הטלחה
 חיכש היהי רוצייב רוזיבה ךילהת .תובר ינימ תחא איה וז המגוד
 -טקלאה תוישעת ונגראתי ךכ .תויוברתו תולובג הצחי אוהו דיתעב
 וא םירצומה רתי לכו השבלהה ,ןוזמה ,םיבשחמה ,הקינור
 .ונמלועב םיתורישה
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 ,קוויש ,רחסמ ,הישעת ,תואקנב ,תונושה היתוליעפ לע הלבלכה

 םיעצמא .עדימה תויגולונכט לש םיעצמא תבולש היהת ,'וכו ךוניח

 ,(64 2. 6 \א1) יסדנה ןונכתל תומכחותמ הדובע תונחת וללכ! הלא

 ,םיבשחוממ םינויכרא ,(6[א1) רוצייה לוהינל םיטובורו םיבשחמ

 תיגולונכט רשאב ,דועו תיתוכאלמ היצנגילטניאו תויחמומ תוכרעמ

 תדיחיל ,היגולונכטה יעצמא לכ תא דגאת בושקיתהו תרושקתה
 .תולבגמו תולובג הל ןיאש תחא תיביטרגטניא עדימ

 ורפת תועש 24 ךותש ךכב תואגתהל םיעצמא ילעב ולכי םינש ינפל
 היגולונכטה םויה .הקוחרה גנוק"גנוהב הדימ יפל הפילח םמצעל

 ךות ,תיגנוק-גנוה הפילח חוקלה תושרל דימעהלו רצייל תרשפאמ

 רתוי לוז ריחמב ,סובולגה לע הדוקנ לכב ,הדימ יפל ,יספא ןמז

 םיכירצ הלאה תושדחה תויורשפאה ינפ לומ .רתוי ההובג תוכיאבו
 ימ יכ .תודרשיהבו םויקב םיצפחה םיקוושמהו םינרציה לכ דדומתהל
 -וחוקלל חיטביש םכחותמ (ןרצי) הרחתמ לומ דומעל לכויש ןרציה
 ץופחי רשא תא לבקל לכוי חוקלה תועש 72 ךותש םיילאיצנטופה וית

 תבשחוממ הטישב ,םירשפאמה םיעצמאה םימייק םויה רבכ ?ובל
 םינותנה תא ריבעהל ,ןימזמל תויפיצפס תודידמ עצבל ,תיטמוטוא
 ,חוקלה תשירד יפ לע (הפילחה לש) 6.% 0 יעצמאב יטמוטוא ןונכתל
 הריזגה תא םיעצבמה םיטובורל רוצייה תוארוה תא ריבעהל

 .ןימזמל ותומלשב רצומה תקפסא תרשפאתמ תועש ךותו הריפתהו

 אוה םירסח ונא ותוא יזכרמה באשמהש ןכל םדוק יתנעט רבכ
 םיעצמאב םיעפושמ ונא םויכש לילעב הארנ םנמא .עדימה
 תרסח תינרמש היטרקוריבב ונמלועב םיקול ונא ךא םייגולונכט
 .בשחוממה הנורתפ תא הל האצמ םרטש ,תורשפ
 לש הכלהמ ירחא בוקעל הסינ םיבשחמה תיישעתב עצובש רקחמ
 בשחמה תקפסא :ונייה ,יפוסה העוציבל דע ,הרצונש עגרמ ,הנמזה
 חטבוהש ןמזה קרפש תורמלש וליג םיאצממה תורמל .חוקלל
 תא קפסל היה ןתינ ,םישדוח רפסמל סחיתמ בשחמה תקפסאל
 זנויצנוונוקה היעצמאו היטרקוריבה תמייק התיה אלמלא ,בשחמה
 .לעופב שרדנש ןמזהמ 20% ךות ,םייל

 לש םיחווידו תורקב ,םינולאשו םיספט ירה ונל תרציימ היטרקוריבה
 ךא .קפסב תלטומ הניא םתובישחש ,םיבשחוממ םניאש ,הרגש
 -רשיהש לילעב חיכומ רקחמה .תינלטקו הרקי םתולעו הער םתעיגפ
 התילכת לכשו שרדנה עדימה רדעיה לע תנעשנ היטרקוריבה תוד
 תוכיאב ,חוקלה תושירד יפ לע (רוצייה) עוציבה תא חיטבהל
 .הפוצמה חוורה תא וחיטביש תויולעבו חטבוהש ןמזב ,תשרדנה
 תכלוהב רושקה ביתנה אוה יטירקה ביתנהש חיכוה רקחמה
 .היצמרופניאה

 םדוק םתומכ ועדי אלש םימויאל דיתעב םייופצ םיבשחמה ינרצי םג
 ,םירצק םינמז תוחול יפ לע הקפסאב דומעל םתלוכי יא בקע ,ןכל
 וכזי םירצק הקפסא ידעומב יפילח דויצ ועיציש םיזירז םינרצי רשאכ
 דמימ ולביקש ,הלאה םימויאה ינמיסל םידע ונייה הנורחאל .הרוכבב
 .המגודל ,םייטנגמה םיטקסידה קוש לע תורחתב ישעמו ישחומ

 ,ןכל םדוק הרצקב הראתל יתיסינש וז ,תודרשיהה תמחלמב
 יזכרמ ילהנמ אל םא ימו עירכמה םרוגה היהת עדימה תיגולונכט
 םילעופה םינוגראה לש לוהינה יעצמא לע םידקפומה ,בושיחה
 ימרוג םא ןיב ,תוריש ינתונ וא םיינרצי םינוגרא םה םא ןיב) קשמב
 םיגטרטסאהו תואבצה ירש ויהי (םהינימל רוביצ תודסומ וא הלשממ
 בושחימה ילהנמ אל םא ימ ?הכרעמב םיפתתשמה םינוגראה לש
 ?ןולשכה וא ,החלצהה תא חיטבהל םייושע
 .םיחפותו םיכלוה בושחימה יאשונל םויכ םיצקומה םיביצקתה
 יריחמ תדירי ףרח תולדג עדימה תוכרעמ לש רוצייה תויולע
 עירכמ ןפואב עיפשהל תויושע הלא תוהובג תומושת .היגולונבטה
 לומ תולעה תלאש .תורישה וא רצומה לש רוצייה תויולע לע םג
 להנמ לש ותוירחא םוחתב ףסונ בושח םרוג תויהל תכפוה תלעותה
 ותוירחאל ףסונ .ןוגראב םיבושיחה זכרמו עדימה תוברעמ
 .ןוגראב ךמותה עדימה תואצמיהל
 תוכרעמ תא להנל תלוכיהמ םויה דע ונהנ בושיחה יזכרמ תיברמ

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ" 2

 .עירכמ םרוג התוויה תולעה תלאשש ילבמ בושיחה יזכרמו עדימה
 ,תועמשמ הדביא תולעה תלאשו ,עדימה תא קפסל היה רגתאה
 יוניש םיביתכמ עדימה תוכרעמ לש רוצייה תויולעו םיתעה תוקוצמ
 םינותנ דוביע לע האצוהה ףקיה .תולעה תלאשל תולהנהה תשיגב
 תורבח ,םיקנב ומכ םינוגרא םנשי .הז םוחתב השיגה יוניש בייחמ
 טלחומ ןפואב תינתומ םתוליעפש 'וכו .ע.נ לש םירקורב יקסע ,חוטיב
 תא םעפ ידמ ןוחבל אלש םילוכי םניא הלא םינוגרא .בושחימב
 יוצימ ךרוצל תושידחה תויגולונכטה לש ןמושיי תאו דחמ תויולעה
 תוקיעמ תולאש .ךדיאמ ,םהיתויולע תנטקהו םהיתוריש לש יברימ
 דומעל בייחש ,רחא ירוביצ וא יקסע ףוג לכל סחיב םג תונוכנ הלא
 לומ ולש תודדומתהה תלוכיל ,ויתויולעל ירוביצה וא יקסעה ןחבמב
 ,ולש תוררשיהה תלוכילו וירגתא

 ךותב םייובשה בושיח יזכרמ ילהנמב ןיחבהל ןתינ תחא אל
 םוחתבש עדימה תוכרעמ םנמא .חלכה ןהילע דבאש תויצפסנוק

 ועבקנש םינוירטירקו הדימ תומא יפ לע יוארכ תודקפתמ םתוירחא
 םינחבמב םידמוע םניא םה ךא ,םינש שמח וליפא וא 10 5 ינפל
 לש הלאש קר וזו ,םויה לש עדימה יכרצבו םייעוצקמה ,םיילכלכה
 ."ורצוי לע םוקי םלוגה"ש ןמז

 ןוכנ לוהינש תסרוג תינרדומה תילוהינה הירואיתהש םינש הז
 ןונכתה תויצקנופ תרימש ךות ,וק תודיחיל תויוכמס תלצאה ועמשמ
 לע הרימשו תויוכמס תלצאה .הטמה תדיחיב תוינידמה תעיבקו
 החלצהה תא חיטבהל היושעה איה איה ,הטמב הרקבו הטילש תטומ
 .רחמו םויה לש תילכלכה הקימנידב תיקסעהו תילוהינה
 תויגולונכט ,תויעוצקמ תוביסמ ,םשייל היה השק תובר םינש
 תילוהינה הירואיתל האלמ הלבקהב רוזיבה תטיש תא ,תוילכלבו
 תוחתפתהה םע תונורחאה םינשה שמחב ורסוה תולבגמה ךא .וזה
 ,תוימוקמה תרושקתה תותשר ,םיישיאה םיבשחמה לש תיטמרדה
 .בושקתהו תרושקתה ,תויבחרמה תרושקתה תותשר

 ,וקה תודיחיל בושיחה תויגרנא רוזיב ,םינותנה דוביעב רוזיבה תטיש
 לש תיזכרמ הטמ תדיחיל תיזכרמה בושיחה תדיחי תכיפה ךות
 תדמעה העמשמ החלצהו ,החלצהה לא ליבותש ךרדה איה ,ןוגראה
 -ומישמב דומעל תלוכיה תא ןוגראל הנקמה הגרד התוא לע עדימה
 .תילכלכה םלועה תמחלמב דרשנו חצנמ לש דמעמב וית
 םילייחה ןורחא .רוזיבה ןויער תא הנמאנ שיחממ יאבצה ןוגראה
 .יללכה הטמה תוארוהו תוינידמ יפ לע לעפומו לעופ יאבצה ךרעמב
 ךררב התוא םיביתכמ ,תוינידמה תא םיעבוק והטמו ל"כטמרה
 לכהו ,ל"כטמ תוארוהו תודוקפ לש הרוצב ,רתויב הרורבהו הריהבה
 הטמ יפלכ תוארוהה תדרוהל תוירחאה רשאכ ,םאתהב םילעופ
 אדוול תוירחאה תלטומ םג םהילעו םינושה דוקיפה יגרד לע תלטומ
 .עוציבה תא

 אוה םהילע םילכה תובכרומ ,תושדחה ויתומישמ ,אבצה תובחרתה
 ךפה מ"רממ .רוזיבה תיגולונכט תטיש ץומיא תא ובייח ,דקפומ
 ךא ,ל"הצ לש ישאר םיבשחמ ןיצק ,וצרת םא .תיזכרמ הטמ תדיחיל
 תועורזל תיבושחימה תלוכיה רוזיבו םיבאשמ תאצקה ובייח םיכרצה
 ,תודגואל רוזיבה תא וליצאה תוליחהו ,תוליחל תועורזה ךותבו
 ןכיה דע תעדל ןיאו ותישארב ןיידע רוזיבה .הנשמ תודיחיו תוביטח
 להנל תלוכיה תא אבצל תונקהל ,תחא הרטמב הלא לכו ,דיתעב עיגי
 ונל איבתש הערכה היהת ,המחלמ ירק ,ןחבמ תעבש ךכ להנתהלו
 .ןוחצנה תא

 תא ורידחהש הלא ,בושיחה יזכרמ ילהנמש המדנ תחא אל
 ,תורטמה תגשהו לוהינה תויורשפאל שדח דמימ ואיבהו בושחימה
 םתמגמש םייגולונכטה םישודיחה דגנ תורוצב תומוחכ םידמוע
 וא הנבה ,תושיגר רסוחמ .ןוגראל רוזיבה דמימ תא רידחהל
 לוכי רוזיבהש ,םילהנמ םתוא בלל ששחה בנגתמ ,םיישפנ םירוצעמ
 ול םידגנתמ םהו ידיתעה בשחוממה ךרעמב םתויזכרמב עוגפל
 איבי רוזיבהש ,ןוגראה ילהנמ לע דחפו המיא תלטה ךות תוצרמנ
 םיצולחה ויהש ולא עתפל הנהו .ולוכ ןוגראה ןוכיסלו רוזיפל
 תויהל םיכפוה .תובשחמתהה תצאהב הנחמה ינפל םיכלוהה
 .תוחתפתההו המדיקה ירוצעמל
 הרותה יחתפמל ,תועדה יגוהל תויהל םויה םיבייח בושחימה ילהנמ
 .בושחימה לש הטמה תויצקנופל תוירחאה לכ תא לבקל .היליחנמו
 ןויער תא תומשיימה תושידחה תויגולונכטה לכ תא ץמאל םהילע
 -ושקתה תויגולונכט תאו \\/גאדהו [.א"ה תא םשייל ,הניבה רוזיב
 ןתתו תויולעה תא דירותש קר אל וז ךרדב הכילה .בושקתהו תר
 איבת ,רקיעבו אלא ,וקה תודיחיל םישדח תוברועמו םירגתא
 ןוגראהש ךכ ,ויתוטישו בושחימה יעצמא לש רתוי המלש המשגהל
 .ויתומישמבו וירגתאב דומעל לכוי עדימה תוכרעמ ידי לע ךמתנה
 ,םליעפהל םילגוסמ ןגב םידליש ,51000 םויה םריחמש ,['6 יבשחמ
 תא ץמאל תילכלכ וא תיעוצקמ תלוכי יא לש הנעט לכ םיללוש
 םייח תוברת אוה ,היגולונכט קר וניא ישיאה בשחמה .היגולונכטה
 ץוחמ ונתאמ שיא ריתות אל םינש שמח ךותש תוברת וז .השדח
 סחיב היתויועמשמו היתויורשפאש ,השדחה טעה וז .הילתכל
 .תויטמרר ןה ןוגראל

 -ולונכטה תויוחתפתהה רחא בוקעל בייח ,חותפו ןובנ א"נע להנמ
 יפ לע ,ישעמה ןמושיי תניחב ךות ןהילא רובחלו בטיה ןריכהל ,תויג
 רתוי םויה .תויהל וילע ,וזמ הרתי .ולש ונוגראב ןינעהו ךרוצה
 ,וילהנמ לש תוטלחהה תלבק ךילהת תא עינמהו ףחודה חכה ,דימתמ
 ,תושידחה תויגולונכטה תוטישה תא ץמאל הטלחהה לבקתתש ךכ
 םייגטרטסאה תונורתיה תא ונוגראל תתלו תויולעב ךוסחל ידכ
 .תודרשיהה תמחלמב קוקז אוה םהל ,םייטקטהו

 -רשיהה רצי .לכב לכה לש תילכלכ המחלמ איה תודרשיהה תמחלמ
 לע טוקשל אל םיבשחמהו הקינורטקלאה ינרצי תא ףחוד תוד
 .םיהדמ בצקב םייגולונכט םישודיח ונל םיאיבמ טהו םירמשה
 תויורשפאבו הבישחה ךרדב הכפהמ םיאיבמ םייגולונכט םישודיח
 סיטרכה רגתאל הנענ אלש קנב .דצהמ ןהב תופצל לכונ אלו ,לוהינה
 ויתוחוקל ,םייק וניא ןמזמ רבכ ,ריקהמ ףסכ תכישמ ךרוצל ,יטסלפה
 .םירחא םיקנבל ופרטצהו רבכמ הז ותוא וחנז
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 המדיקה לכ םעש הארנ ךא ,האובנב וא תונדיתעב קוסעל הצור יניא
 הנורחאה הלימה הרמאנ םרט ,םיקנבה ידי לע הצמואש תיגולונכטה
 ילבל םינוש ויהי םיקנבה ,2000-ה תונשב ,םינש רשע ךות .םוחתב
 ,הנשל הנשמ ןטקי םויה לש םיחוורמה םיפיגסה תפצר חטש ,רכה
 תוניפב םירבדמ םילתכ ,רבעה תלחנ היהי קנבה ידיקפ םע חיש"ודה
 לבקל םילגוסמ ונאש תוריש לכמ רתוי בוטו ליעי תוריש ונתי בוחר
 וא ,םיירוביצ תומוקמב הנבצותש תומכחותמ תונוכמ ,קנבב םויה
 .םיקוקז ונא םהל קנבה יתוריש לכ תא ונל עיצהל הנלכות ,תיבב
 הלודג היהת םהב ונתטילשו רתוי םיליעי ,רתוי םילוז ויהיש םיתוריש
 תילכלכה תוברתהו לוהינה ,עדימה יכרצ לע ונעי תוטישה .רתוי
 עיצי אלש ימו ךכ בושחי אלש ימו .20007ה תונש לש תיתרבחהו
 םוחת לש תיקסע/תילכלכה תכרעמל ץוחמ ,ץוחב היהי טושפ ,תאז
 ,רחסמב ,הישעתב :םימוחתה לכב שחרתי המוד ךילהת .תואקנבה
 .'וכו האופרב ,רודיבב ,יעדמה רקחמב ,הארוהב ,חוטיבב ,קווישב

 תוארל בייח ,עדימה תוכרעמ לע דקפומש ימ ,דימתמ רתוי םויה
 עפשומה םוחת ,ונוגראל יטירקה באשמה לע דקפומש ימכ ומצע
 ידעי תגשהל ירקיע ףונמ הווהמו םיפוכתה םייגולונכטה םייונישהמ
 .ותודרשיהו ןוגראה
 תונשדחה תא ליבומה ,אוה ותמזויב ,תויהל בייח ןוגראב א"נע להנמ
 תולעייתה ידי לע א"נע תואצוהב ץצקל ביוחמש הז אוה .תיגולונכטה
 םילכה תא וילהנמל תתל ךירצש הז אוהו תויגולונכטהו תוכרעמה
 המחלמבו ברקב ןוחצנה תא ןוגראל ורשפאיש תשומחתהו
 / .תילבלכה
 ולהנמ תונורחאה םינשב םישגופ ונא רתויו רתויש הרקמ הז ןיא
 וא םיל"כנמסכ ,םיילכלכ םינוגרא ישארב ובצוהש א"נע יחמומו
 .דיתעב בחרתת וז העפותש רעשל שיו םיל"כנמ
 הטמה קוזיח ,בושחימה רוזיב ,תושידחה תויגולונכטה םושיי
 םייושע אלא ,תולטמב הדימע ןוגראל ורשפאיש קר אל ,ודיקפתו
 בושחימב א"נע להנמ לש ותטילשו ודמעמ תא רתוי דוע קזחל
 .ןוגראבו

 תויוחתפתהל יתויזחת
 אבה רושעב תויגולונכטה
 םיבשחמהו עדימה תיגולונכט םוחתב ונל יופצה לע אבנתהל השק
 ,ליעפ ינא םהב היגולונכט תונש 30 ינפ לע רוחאל טבמב .דיתעב
 טושפ תויוחתפתהה בצקו ורק ,םיירשפא יתלב וארנש םיבר םירבד
 תרושקתה תויגולונכטל ךייש היהי אבה רושעהש קר רורב .םיהדמ
 םוחתב היהי ימלועה ימלוגה רצותה לש יראה קלחש ,בושקתהו
 תומצועל עיגת םתמצועש ,םיישיאה םיבשחמה לש היגולונכטה
 תומולגה תויורשפאל סחיב הצקה לא הצקהמ וניגשומ תא ונשיש
 רקיעבו םייזכרמה םיבשחמה תצופת תא רועיש ןיאל ונשי םה .םהב
 ?6-ה תיגולונכט ונייה ,םיבשחמ ינימה תיגולונכט לע םינמנה הלא
 םהש המ תא םיבשחמ ינימה תיגולונכטל השעתו םחר אלל סוגנת
 .םייזכרמה םיבשחמל ,םתעפוה םע ושע
 קר אל תיטננימוד היהת רוזיבה תיגולונכט .לכב טולשי רוזיבה ןויער
 ,6 0-ה םוחתב הצופנה הטישה היהת וז ,ידסומה ןוגראבו דרשמב
 דוע רפבל ולוב םלועה תא וכפהי תרושקתה ייניוולו 6זאזרו ,6 א[
 .ןטק רתוי
 הרוטקורטסה לש םיכרצה םע רדומתהל ךרטצי אבה רושעה
 תניחבמ יטמרד רושע ףס לע ונא .םלועב השדחה תיקסעה תילכלכה
 ףתושמה יפוריאה קושה .וב שחרתהל םידמועה םיילכלכה םייונישה
 ,הפוריא חרזמב סונסלגהו הקיורטסרפה תוינידמ ,1992 תנש לש
 םג ונל איבהל םייושע הלא לכ ,ךפיהלו ןפי לומ תירבה תוצרא
 ,םייקסעה ונייח תא םיבר םינבומב ונשיש תוינכפהמ תויגולונכט
 םישומישה תא ביחריש ילכלכ רושע .םייגולונכטהו םייתוברתה
 םינויכרא ,501 ,ינורטקלא ראוד ,עדימ ירגאמ לש םימושייהו
 לכל לעמ .תיתוכאלמ היצנגילטניאו תויחמומ תוכרעמ ,םיבשחוממ
 הנייהתש ,2000-ה תונשל ןילקרטה הנייהת 907ה תונשש יל הארנ
 ,עדימה תוברת תא ףילחת עדיה תוברת .השדח תוברת לש התישאר
 .תונורחאה םינשה םיעבראב ונייח הב תוברת

 ן"שת רייא 1990 לירפא "בשוח השעמ"

 םוחתב תושעל הלשממה לע המ
 ?ומודיקו בושחימה
 -מרופניאה תוישעת לש ינמיה ןמסה תויהל הכירצו הלוכי הלשממה
 ערימה תיגולונכט לש יגולונכטה לאיצנטופה שומימ .לארשיב היצ
 חרזאל תורישה תמר רופישל איביש קר אל הלשממה ילתב ןיב
 לדומ םג שמשי אלא ,הנידמב םייחה תוכיאו לוהינה תוכיא רופישלו
 .םינושה קשמה ירזגמל יתריצי יוקיחל
 תשרדנה תיתשתה תריציב רתוי הברה עיקשהל תבייח הלשממה
 וירזגמ לע קשמה לש תיגולונכטה תלוכיה רופישו הבחרה ,הקמעהל
 דחא םהש ,בושקתו תרושקת ,עדימה תיגולונכט תא םשייל םינושה
 -ימנידהו םייונישה םע דדומתהל קשמה תלוכיל םייחרכהה םיאנתה
 תותשר תיתשתל רקיעב סחיתמ רומאה .תימלועה הלכלכב הק
 תאצקהל ,םיבשחמ אובי לע יוסימה תוינידמל ,תוימואלה תרושקתה
 םילודג םיבאשמ תוצקהל תבייח הלשממה .ןוכיס ןוהו פ"ומ יבאשמ
 לע ,םירחא היגולונכטו הנכות ירצומ לש חותיפו רקחמ יכרצל רתוי
 לאיצנטופה תא תוצמלו ערימה תישעת תא חתפל םימזי דדועל תנמ
 אבה רושעב ותחימצ רועישש ,הז יתיישעת ףנעב לארשיב םולגה
 .ןוימד לכל רבעמ היהי
 עדימה תישעת לש לודגו בושח חוקלכו קשמב יזכרמ םרוגכ
 העורפה תורחתב ןתממ םרוג תויהל הלשממה לע ,םיבשחמהו
 תורישב ,רצומה תוכיאב תעגופו עגפתש תורחת ,ףנעב םויכ תמייקה
 לע .הריכמה רחאל קפסה ידי לע תנתינה תיעוצקמה הכימתבו
 ,ריחמה אקוד ואל אוה יזכרמה םריצש םינוירטירק עובקל הלשממה
 היהי ןתינש ידכ ,קפסה ידי לע ןתינה ללוכה םיתורישה לס אלא
 .הנכותבו הרמוחב העקשההמ תלעותה ברימ תא קיפהל
 ץיאמו ןברדמ חכ ,דימתמ רתוי םויה ,תויהל תבייח הלשממה
 .1992 הפוריא תארקל התונגראתהו לארשיב הישעתה תובשחמתהל
 תא לעיילו םכחתל שי ,קשמב תוטלחהה תלבק ךילהת תא םכחתל שי
 םיבייח .הקיטסיגולהו רוצייה תוכרעמ לע הרקבהו הטילשה תוטיש
 שומישה תא ריבגהלו ₪01-ה תויגולונכטב שומישה תא ריבגהל
 ירב ויהי הירצומו לארשי תיישעתש ךכ ,61אזזו 64א1. 632-ב
 .םלועה יקושב תורחת

 חתפל הלש תוירוטסיהה תויונמדזהה תחא ינפל םויה תדמוע לארשי
 יתיישעת םרוגל הנידמה תא הנכופהתש ,עדימו הנכות תוישעת ןאכ
 תומכ תא ליפכהל הדיתע היסורמ הילעה .םלועב וז הישעתב יזכרמ
 םייפוס-ןיא עבט תורצוא ונל שי .לארשיב הנכותהו םיבשחמה יחמומ
 םירשכומ םישנא ונל שי .ילארשיהו ידוהיה חומה ,ל"נה םוחתב
 וניצימ אל ןיידע ךא ,הנכות לש םייגולונכט תונויער עפש םע םיבר
 םיחילצמ םיקסעו הישעתל תונויערה תכיפה ידי לע ,וזה תלוכיה תא
 הבשחמב הלועפ ףתשל הלשממה לע .ימואלניב הדימ הנקב
 היצמרופניאה תיישעת תא ךופהל תנמ לע הישעתה םע השעמבו
 וילא ךושמיו תוחומ תחירב ענמיש יגולונכט רגתאו ילבלכ ףונמל
 תחקל ואוביש ,יברעמה םלועה תוצראמ םיליכשמ םידוהי םיריעצ
 תשדחתמה הרבחהו הלכלכה לש המקההו הריציה ל קלח
 .לארשיב

 ,הנבותה ,עדימה תוישעת
 בושקתהו תרושקתה ,םיבשחמה
 ,בושחו לודג יגולונכט רגתא םה
 ווצומל התעד תתל הלשממה לע
 הנידמב םולגה לאוצנטופה
 ןה 90-ה תונש .הז םוחתב
 .ונלובל תרזוחה תונמדזהה
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